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 املؤمتر 
 الثانية واألربعون الدورة 

2021 

 واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي السابعةالدورة   تقرير 
 ( 2021 شباط/فرباير 11-8)روما، 

 
 املوجز

االسااااناة ةا والاوتااا ةا تلفت الدورة الساااة وة واعر وول لل نة اعمن الئيائل الوةملل لالل نةن عنةاة ا لا وامل إىل    
 الصةدرة عنهة.

 املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس
 :ا لا مدعو     قىلار االساناة ةا والاوت ةا الصةدرة عن الل نة، والفت انابةهه على و ه اخلصوص    مة الل  ل  

كأداة ملوةجلة   عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ّظل األزمات املمتدةإطار  ن أل
 ؛ ن13و 12و 11الفقىلاا لاعزمةا املمادة الشواغل املاولقة ابعمن الئيائل والائياة يف حةالا 

واساااااا دامه وت ب قه على ن ةع أوساااااع و صاااااورة  إطار العملوطلب الل نة  يل  هود  ضاااااةت ة لاوعاع توم    نبل
 ن؛13الفقىلة ل مناظمة، ال س مة على الصو د الوطين

، حساااااب االقايفاااااةا، يف سااااا ةع اعزمةا املمادة، وضاااااىلورة توت  الاموال الكةيف إطار العملوضاااااىلورة تك     ن جل
 ؛ن13الفقىلة لالصمود واإلمكةانا لاحق ق اعمن الئيائل والائياة يف ظل  اعزمةا املمادة لبنةا القدرة على 

 ؛ ن14الفقىلة ل  احملد ث 2023-2020وبرانمج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي للفرتة  ندل
 ؛ن14الفقىلة ل على اعمن الئيائل والائياة يف الوةمل 19-جائحة كوفيدوعمل الل نة ملوا هة أتث اا  نهل
من أجل تقاسممممممممممم  ت الي  الوتةا ابتفةقهة الشاااااااااااااافهل     الوكةالا الثالث اليت تو د مقةرهة يف رومة  دعوة و  ن ول

  مل ّيتهما ما ة من الالل مسااااااااااااااةناةا نقادااة أو ع ن اة، و لا  للاد اللاة على   ميزانيمة أممانمة اللجنمة التسممممممممممماو ،
 ؛ن14الفقىلة ل جتةه الل نة من الالل الاوةول الفوةل  ني تل  الوكةالا املشرتكة والتزامها املشرتك
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اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشممممأن  املصاااااةدع عل هة إلعداد   ختصمممما مممماتاالو  ن زل
 ؛ن16و 15لالفقىلاتل  املساواة بني اجلنسني ومت ني املرأة والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية

واملدالالا الق  مة   واخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظ  الغذائية والتغذية ن حل
وأي عمل ة ماة وة  اا تالة  2021ائ ة لوةم  اليت سااوتىلهة ابلنسابة    منةقشاةا قمة اعم  املاحدة للنظ  الئي

  ؛ن18و 17الفقىلاتل ل
اخل وط الاو  ه ااة ال وع ااة لل نااة اعمن الئاايائل الوااةملل  شاااااااااااااااأل النظ  الئاايائ ااة والائااياااة   تعمي طلااب دع    نطل

 ن18الفقىلة لعلى املساوى الق ىلي  واستخدامها

 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر
 امل إىل مدعو     قىلار االساناة ةا والاوت ةا الصةدرة عن الل نة، والفت انابةهه على و ه اخلصوص    مة الل:  ل  

 ونوال "اعمن الئيائل  التقرير اخلامس عشمممر لفريخل اخلربال الرفيمل املسمممتو  املع  األمن الغذائي والتغذية لأن
لاحيفاااااااا  لقمة اعم  املاحدة للنظ  الئيائ ة ا"، و دواه يف  طةر  2030والائياة:  نةا سااااااااىلداة عةمل ة ح  عةم  

 ؛ن10و 8لالفقىلاتل  2021املقبلة لوةم 
كاأداة   إطمار عممل جلنمة األمن الغمذائي العماملي بشمممممممممممأن األمن الغمذائي والتغمذيمة يف ظّمل األزممات املمتمدةو لبن

 ؛ن13و 12و 11لالفقىلاا مةا املمادة ملوةجلة الشواغل املاولقة ابعمن الئيائل والائياة يف حةالا اعز 
اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشممممأن املصاااااةدع عل هة إلعداد  االختصمممما ممممات  و لجن

 ؛ن16و 15لالفقىلاتل  املساواة بني اجلنسني ومت ني املرأة والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية
التوجيهية الطوعية بشممممممأن املسمممممماواة بني اجلنسممممممني ومت ني املرأة والفتيات يف سممممممياق اخلطوط  وقىلار عىلض   لدن

إلقىلارهاة الالل دورااة اخلمسااااااااااااااني املعمع عقادهاة يف   على جلناة اعمن الئايائل الواةملل  األمن الغمذائي والتغمذيمة
 ؛ن15لالفقىلة  2022شهىل أكاو ىل/تشىلان اعول 

واملاادالالا   األمن الغمذائي العماملي بشممممممممممممأن النظ  الغمذائيمة والتغمذيمةالتوجيهيمة الطوعيمة للجنمة  اخلطوط  و لهن
وأي عمل ة ماة وة   2021الق  مة اليت سااااااااوتىلهة ابلنسااااااابة    منةقشاااااااةا قمة اعم  املاحدة للنظ  الئيائ ة لوةم  

 .ن18و 17 لالفقىلاتل  اا تلة

 جانب اجمللس واملؤمتر اإلجرالات املقرتح اختاذها من  
 ا لا وامل إىل مدعوال    املصةدقة على تقىلاىل الدورة السة وة واعر وني لل نة اعمن الئيائل الوةملل  ل  

 
 ميكن تو  ه أي اسافسةراا  شأل ميفمول هيه الوث قة   : 

 Christopher Hegadornالس د 

 أمني جلنة اعمن الئيائل الوةملل

  51015 06570 39+اهلةت :
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 املسائل التنظيمية -أوالا 
الافا ة   -1 الاالل  واعر اواني  الساااااااااااااااااااااة اواااااااة  دورااااااااة  لالالا اناااااااةن  الاواااااااةملال  الائااااااايائال  اعمان  جلاناااااااة  املامااااااااادة عاقااااااادا 

  ةئحة  تفشاااااال ظل    يف  ،اساااااااثنةئ ة  صااااااورة  ،ات اضاااااال   شااااااكل  الدورة هيه  وانوقدا  .2021 تربااىل/شاااااابةط 11    8 من
من غ    7من أعيفاااااااةا الل نة؛ و 107وقد حيفاااااااىل الدورة مندو ول من   .الوةمة  ابلصاااااااحة املاصااااااالة والشاااااااواغل  19-كوت د

 اععيفةا يف الل نة، وممثلول عن:
 من وكةالا اعم  املاحدة وأ هعاة؛ ن13ل ▪
 1منظمةا ا امع املدين؛من  ن130لو ▪
 منظمةا البحوث العراع ة الدول ة؛ من ن8ول ▪
 امل سسةا املةل ة الدول ة واإلقل م ة؛ من ن6ول ▪
 ؛وامل سسةا اخل اة اخلةتة 2من احتةداا الق ةع اخلةص ن84لو ▪
 من املىلاقبني. ن181لو ▪

نواب للوزراا. وميكن االطالع على القةئمة الكةملة ابععيفاااااااااةا واملشاااااااااةركني واملىلاقبني  5وزاىلًا و  14ومت تسااااااااا  ل  -2
 .)/CFS 2021/47/Inf.5  )http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs47/documents/ar الوث قة ضمن

الويفاااااااااااااواة يف الل نة؛    -  دول أعمةل الدورة؛ املىلتق ابا   - واايفااااااااااااامن الاقىلاىل املىلتقةا الاةل ة: املىلتق أل   -3
أل النظ  اخل وط الاو  ه اة ال وع اة لل ناة اعمن الئايائل الواةملل  شااااااااااااااا   - القاةئماة ابلواثئق؛ املىلتق دال    - املىلتق      

مل ص الىلئ ا عن البند اثنً ة  شاااااااااااااأل "اعمن الئيائل والائياة:  نةا ساااااااااااااىلداة عةمل ة   – املىلتق هةا  ،  الئيائ ة والائياة 
 ال وع ة   الاو  ه ة  خل وط يف مة ااولق اب   اعمىلاك ة   املاحدة   الوالايا  موق   توضاااااا    - واو  املىلتق ؛ و "2030عةم  ح  

 ابخل وط  ااولق   مة  يف   اعتااااااااااااال ة   والشاااااااااااااووب   املدين  ا امع  آل ة   ةل   – زاي  املىلتق و ؛  والائياة  الئيائ ة  النظ    شاااااااااااااأل 
 . والائياة   الئيائ ة   النظ     شأل   ال وع ة   الاو  ه ة 

من دسااور   2من املةدة  9و  8ة أبل  االحتةد اعورويب اشاةر  يف هيه الدورة طبًقة للفقىلتني وُأح  ت الل نة علمً  -4
 املنظمة. 

لدى الوكةالا اليت  اةالنداملمثل الدائ  ل، Thanawat Tiensinالساا د  سااوةدة  وقد اتاا  الدورة رئ ا الل نة،  -5
 .تو د مقةرهة يف رومة

 .ني واجلاادول العمين امل قا واعامدا الل نة  دول اععمااةل   -6
والربازال واجلمهوراة و سبةن ة و ندون س ة  ر ناني  اعو   الىلوسل  االحتةد وع  نت الل نة جلنة ت ةغة تاأل  من كل من -7

ل نئالداشن  Manash Mitra   الساا د   ون وزالندا والوالايا املاحدة اعمىلاك ة،  ضااةتةوالسااودال   والساانئةل  الدوم ن ك ة
 .كىلئ ا لل نة الص ةغة

 
 

من منظمةا ا امع املدين حتت مظلة   103واشمل هيا الودد  .ا امع املدين منظمةاقةمت آل ة ا امع املدين والشووب اعتل ة  ا س  مشةركة   1
 آل ة ا امع املدين. 

 من االحتةداا حتت مظلة آل ة الق ةع اخلةص.  48اشمل هيا الودد   2
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 2030األمن الغذائي والتغذية: بنال سردية عاملية حىت عام   -اثنياا 
رئ ا الل نة الاو  ه ة لفىلاق اخلرباا الىلت ع املسااااااااوى ، Martin Coleرح بت الل نة ابملدااللة الىلئ سااااااا ة للسااااااا د   -8

املوين ابعمن الئاايائل والائااياااة، وأثناات مع الاقااداىل على عماال الل نااة الاو  ه ااة وتىلاق املشااااااااااااااىلوع من أ اال  عااداد الاقىلاىل 
"، والوىلض الايي قاد مااه الساااااااااااااا ادة  2030اخلاةما عشااااااااااااااىل  ونوال "اعمن الئايائل والائايااة:  ناةا سااااااااااااااىلدااة عاةمل اة ح  عاةم 

Jennifer Clapp ،قةئدة تىلاق مشىلوع الل نة الاو  ه ة. 
وأاليا الل نة علًمة أبل  رئ ا جلنة اعمن الئيائل الوةملل ساااااا ود  مل ص الىلئ ا اليي ساااااا تق ابلاقىلاىل النهةئل   -9

 ونوال " ىلانمج الومال   CFS 2019/46/7من الوث قاة   70للادورة السااااااااااااااة واة واعر وني لل ناة على النحو املايكور يف الفقىلة 
 3."2023-2020املاودد السنواا لل نة اعمن الئيائل الوةملل للف ة 

وأقىل ا الل نة جبدوى هيا الاقىلاىل املا صااص اليي أعد ه تىلاق اخلرباا الىلت ع املساااوى هيا يف  طةر الاحيفاا  لقمة   -10
 .2021 لوةم املقبلة  اعم  املاحدة للنظ  الئيائ ة

 حدث مواضيعي عاملي: إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي  - ااثلثا 
 ل األزمات املمتدةبشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظّ 

إثا ل اهلادم من هايا ا ادث يف تق    اسااااااااااااااا ادام وت ب ق  طاةر عمال جلناة اعمن الئايائل الواةملل  شااااااااااااااأل اعمن  -11
. وقاااةم  2015ةر الومااال"ن الااايي كاااةنااات قاااد اعامااادتاااه الل ناااة يف عاااةم  اعزماااةا املماااادة ل" طااا   الئااايائل والائااايااااة يف ظااال  

، مداىل قسااااااااا  توب ة املوارد والشاااااااااىلاكةا الوةمل ة للاوةول لالصاااااااااندوع الدو  للانم ة العراع ةن Ronald Hartman السااااااااا د
عمل ة تقةرب سا ةساةا   ةر ، اليت شائلت يف الساة ق منصاب مقىل  Elisabeth Kvitashviliالنقةش. وقةمت السا دة   ا سا 

 الل نة من أ ل  طةر الومل،  اقدمي عىلض رئ سل.
 وأتل  تىلاق اخلرباا من مدراا منظمة اعغياة والعراعة و ىلانمج اعغياة الوةملل الاةل ة أمسةؤه : -12
لمداىل مكاب االتصاااااااةل مع اعم  املاحدة يف  ن  ، واملداىل امل قت ملكاب   Dominique Burgeon السااااااا د •

 ن؛منظمة اعغياة والعراعةحةالا ال وارئ والقدرة على الصمود، 
 ن؛ ىلانمج اعغياة الوةملللمداىل الربامج يف قس  الش ول اإلنسةن ة والانم ة،   David Kaartrud والس د •
 :مت تنةوهلمة لكندا وكولومب ةن ةحةل املساوى لدراسيت يتني رت واوممثل •

o  عىلضااات تاااةحبة الساااوةدة السااا دةAlexandra Bugailiskis" املبةدرة املشااا كة لكندا ، ساااف ة كندا جتىل ة
اعزماةا  والوكاةالا اليت تو اد مقاةرهاة يف روماة من أ ال توعاع قادرة ساااااااااااااابال الو ش على الصاااااااااااااامود يف ظال  

 "؛املمادة يف مجهوراة الكونئو الدميقىلاط ة والن  ىل والصومةل

 
 .، تل ا له أي أتث اا على  ىلانمج الومل املاودد السنواا ختيفع للافةوضمبة أل  املل ص اليي اود ه الىلئ ا ل ا وث قة   3
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o وقدمت الساا دة Zulma Yanira Fonseca Centeno مداىلة قساا  الائياة لدى املوهد الكولومل لىلتةه ،
اعساااااىلة، جتىل ة كولومب ة يف تنف ي ال اهة الوطن ة ملكةتحة ساااااوا الائياة، وعىلضااااات رساااااةلة مسااااا لة ابلف داو 

 ؛الس  دة اعو  لكولومب ة، Maria Juliana Ruiz Sandoval الف ةمة لاصةحبة
من الشااابكة الوىل  ة للسااا ةدة على الئياا ومنادى غعة للعراعة ا يفاااىلاة وشااابه ا يفاااىلاة   السااا د أاد الصاااوراينوقةم   •

من قبل أتاحةب املصالحة ت ب قه  وىلض تقىلاىل اآلل ة  شاأل رتاد اساا دام  طةر الومل و   ا امع املدين آل ةممثاًل  
 يف اآلل ة. 

 و ل  الل نة: -13
بت اب دث املواضاا ول الوةملل للدورة السااة وة واعر وني لل نة  وتاافه  سااهةًمة يف رتااد الاقدم يف تنف ي  طةر  رح   ن أل

 ة يف اسا دام  طةر الومل وت ب قه على مج ع املساوايا؛الومل، وتىلتة مف دة لابةدل اخلرباا واملمةرسةا اجل د
"رتاااااااااد اساااااااااا دام وت ب ق   ونوال CFS 2021/47/INF.17 وأحةطت علًمة ابللمحة الوةمة الواردة يف الوث قة نبل

حتل ال اعماةناة  - طاةر عمال جلناة اعمن الئايائل الواةملل  شاااااااااااااااأل اعمن الئايائل والائايااة يف ظال  اعزماةا املماادة  
 ؛"للمسةنةا الواردة  شأل ا دث املواض ول الوةملل

ة، وأل  عمل ةا االسااااااااااااااا ة ةوات   ن جل املنةساااااااااااااابة هليه  فقت على أل  حةالا اعزمةا املمادة تا ل ب اهامةًمة الةتااااااااااااااً
الساااااااااااا ةقةا ختال  عن تل  اليت تقايفاااااااااااا هة حةالا اعزمةا القصاااااااااااا ة اع ل أو الساااااااااااا ةقةا اإل ةئ ة اخلةل ة 

 ؛اعزمةا من
وأشةرا    أل الق   الشةملة اليت اقوم عل هة اإلطةر تامثل يف مة الل: اح ام حقوع اإلنسةل والقةنول اإلنسةين  ندل

هج لام  ع؛ واملساةواة والودالة؛ ومىلاعةة الفوارع  ني اجلنساني واملساةواة   نهمة؛ والنُ الدو ؛ وكىلامة اإلنساةل؛ وعدم ا
؛ والاشااااةور واملشااااةركة؛ وساااا ةدة القةنول؛ والشاااافةت ة؛ واملسااااةالة، وا  ول دول تفةق  جتل ةا ةواملسااااادام  ةالشااااةمل

 ؛اعزمةا املمادة أو الاحدايا اخلةتة النةمجة عنهة أو أسبةهبة الكةمنة
را أل اهلدم الوةم إلطةر الومل هو حتسااني اعمن الئيائل والائياة للسااكةل املايفااىلران من اعزمةا املمادة ىل  وك نهل

أو املوىلضااااااااني خل ىل موا هاهة،   ىلاقة توة  اعساااااااابةب الكةمنة، مبة اسااااااااةه  ابلاة  يف اإلعمةل امل ىلد للحق يف 
 ؛غياا كةٍم يف س ةع اعمن الئيائل الوطين

ة   حوأُ  ن ول ابإل ىلاااا اليت اختاايهااة رئ ا الا اعمن الاااة ع لتم  املاحاادة لاجلمهوراااة الاادوم ن ك ااةن يف   اات علمااً
صاات لانةول الىلوا ا  الالللاساال ا اليفااوا على  طةر الومل  2020أ ىلال/ن سااةل   القةئمة دورٍة  لا اعمن اُلصاا 

من أتااااحةب املصاااالحة على الاوع ة  شااااأل    وت اععيفااااةا وغ ه ني انودام اعمن الئيائل والصااااىلاعةا، وشاااا   
  طةر الومل يف حمةتل أالىلى؛

  ال كةماًل اسااااااائاًل   مل ُاسااااااائل   -  2015أكاو ىل/تشااااااىلان اعول  13مني اعامةده يف   - طةر الومل  كولوساااااال مت   ن زل
  موعةواعلى املسااااااااااااوايا الوةمل ة والوطن ة واحملل ة نظىلًا    قلة اجلهود املنساااااااااااقة اليت مةرساااااااااااهة أعيفاااااااااااةا الل نة 

والوكةالا اليت تو د مقةرهة يف رومة ع ل ضاااامةل توم مه وت ب قه يف  ال  احملةتل الل نة وأمةنة    االساااااشااااةراة
 ؛ت هةالدول ة اليت قد اكول  طةر الومل مف ًدا 
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 :الل مبة ابلق ةموأوتت  ن حل
و صاااااااورة مناظمة،  يل  هود  ضاااااااةت ة لاوعاع توم    طةر الومل واساااااااا دامه وت ب قه على ن ةع أوساااااااع  ن1ل

 س مة على الصو د الوطين؛ ال
وتوعاع آل ةا شااااافةتة ومفاوحة لا ب ق  طةر الومل يف سااااا ةقةا اعزمةا املمادة  دع  من أعيفاااااةا الل نة  ن2ل

والوكةالا اليت تو د مقةرهة يف رومة وغ هة من الدوائىل الاة وة هلة، مع السااااااااااول    ا صااااااااااول على الاعام 
 وكةالا اعم  املاحدة اعالىلى، من أ ل وضع ال ا تنف ي مش كة ومنسقة؛ودع  مشةهبني من 

ووضاااااااااع  طةر ومصااااااااافوتة مبسااااااااا ة للدعوة    تقدمي مساااااااااةنةا مناظمة عن طىلاق تبةدل اخلرباا لاق     ن3ل
 اسا دام  طةر الومل من أ ل ق ةس الاقدم احملىلز يف حتق ق رؤاة الل نة؛ 

 : دات الالل اجللسة الوةمةوأحةطت علًمة ابلاول قةا الاةل ة اليت أُ  نطل
 اوددة أتحةب املصلحة لل نة القةدرة على إكني الاوةول الفوةل؛ املجيس د  طةر الومل ق مة الومل ةا  •
 املبةدئ الواردة يف  طةر الومل ال تعال  اا تلة؛ و ل   •
ل،  هوًدا للاشاااااااااا  ع على تك     طةر الوم  لل نة الاة ونيوانبئل أل ابيل مج ع أتااااااااااحةب املصاااااااااالحة   •

 حسب االقايفةا، يف س ةع اعزمةا املمادة؛
الاموال الكةيف ضااااااااااىلوري لبنةا القدرة على الصاااااااااامود واإلمكةانا لاحق ق اعمن الئيائل والائياة يف    و ل   •

 اعزمةا املمادة. ظل  
 

 برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي    -(أل  رابعاا )
 حتديث القس  املتجدد   -  2023-2020للفرتة 

 :الل نة لَّ  -14
للف ة لل نااة اعمن الئاايائل الوااةملل   ونوال " ىلانمج الوماال املاواادد الساااااااااااااانواا    CFS 2021/47/4أقىل ا الوث قااة   ن أل

 مع مشاااااااااااااااةراع قىلاراا" ابلصاااااااااااااا ئااة اليت عىلضااااااااااااااهااة هبااة الساااااااااااااا ااد  -حتااداااق القساااااااااااااا  املا اادد    -  2020-2023
Thanawat Tiensinرئ ا جلنة اعمن الئيائل الوةملل؛ ، 

س كول مىلهواًن  اواتىل القدر  2023-2020وأشةرا    أل  الا ب ق الكةمل لربانمج الومل املاودد السنواا للف ة   نبل
ة ملااااة  ااااةا يف الوث قااااةالكااااةيف من املوارد املااااةل ااااة وال  بشااااااااااااااىلاااااة مع مىلاعااااةة و ود عاااابا عماااال ميكن  دارتااااه طبقااااً

CFS 2018/45/3؛ 
وشاااااااا  وت  شااااااااد ة الوكةالا الثالث اليت تو د مقةرهة يف رومة على الوتةا ابتفةقهة الشاااااااافهل من أ ل تقةساااااااا    ن جل

اهة اللة على ملك   لد  من الالل مساااااااةنةا نقداة أو ع ن ة، و ل  ل   م ةتكةل   م عان ة أمةنة الل نة ابلاساااااااةوي،  
 املش كة والاعامهة املش   جتةه الل نة من الالل الاوةول الفوةل  ني تل  الوكةالا؛ 
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وأشاااااةدا  ىلئ ا الل نة ومكابهة واموعاهة االسااااااشاااااةراة وابلل نة الاو  ه ة لفىلاق اخلرباا الىلت ع املسااااااوى الاة ع  ندل
على اعمن   19-لالزماة ملوا هاة أتث اا  اةئحاة كوت ادلل ناة وابعماةناة على مساااااااااااااااةرعاه     اختاة  اإل ىلاااا ا

 الئيائل والائياة يف الوةمل؛ 
على النظ  الئيائ ة والعراعة والائياة   19-وطلبت مواتاااااااااالة الاوةول و االا الونةاة الوا بة لاأث اا  ةئحة كوت د نهل

 يف مج ع مىلاحل تنف ي مسةراا الومل املافق عل هة يف  ىلانمج الومل املاودد السنواا؛ 
املبيولة هود اجلوطلبت من الىلئ ا واعمةنة، إةشااً ة مع اساا ات   ةا توب ة املوارد والاواتاال لدى الل نة، مواتاالة  ن ول

وتنواع مصااااااااااةدرهة، مبة يف  ل  من الالل الاواتاااااااااال مع أعيفااااااااااةا الل نة  من أ ل توساااااااااا ع قةعدة إوال الل نة
 وامل سسةا اخلةتة والق ةع اخلةص وامل سسةا املةل ة.

 
 اختصا ات إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن املساواة بني اجلنسني  - (الرابعاا )

 ومت ني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية
لل ناة اعمن الئايائل   ونوال "االاصااااااااااااااةتااااااااااااااةا  عاداد اخل وط الاو  ه اة ال وع اة CFS 2021/47/05الوث قاة  -15

 CFS 2021/47/06  شاأل املساةواة  ني اجلنساني وإكني املىلأة والفا ةا يف سا ةع اعمن الئيائل والائياة" والوث قة الوةملل
ائل الوةملل  شاااأل املساااةواة  ني اجلنساااني وإكني لل نة اعمن الئي  ونوال "االاصاااةتاااةا  عداد اخل وط الاو  ه ة ال وع ة

 موعة الومل املفاوحة ة  املشاااااةركة مشاااااىلوع قىلاراا" على  و مة عىلضااااااه الىلئ سااااا   -املىلأة يف سااااا ةع اعمن الئيائل والائياة 
 لتنلندان. Satu Lassilaالس دة ، الويفواة املون ة ابملسةواة  ني اجلنسني

 :الل نة لَّ و  -16
ونو هت ابإلدارة   ،لومل اموعة الومل املفاوحة الويفواة املون ة ابملسةواة  ني اجلنسني وإكني املىلأة تقداىلهةأ دا  ن أل

 الفةعلة للىلئ ساني املشةركاني  موعة الومل؛

اخل وط الاو  ه ة ال وع ة لل نة اعمن الئيائل الوةملل  شااأل املسااةواة  ني اجلنسااني وأقىل ا االاصااةتااةا  عداد   نبل
 ؛ املىلأة يف س ةع اعمن الئيائل والائياةوإكني 

وأقىل ا أبن ة و ود عمل ة شاةملة تامةشاى مع والاة الل نة وتكول مفاوحة أمةم مج ع أتاحةب املصالحة املهامني  ن جل
وتفيفااال    اعامةد اخل وط الاو  ه ة  ا سااا  من أمةنة الل نة و دع  من تىلاق مهةم تين وحتت  شاااىلام اموعة 

 يفواة الاة وة لل نة  ق ةدة الىلئ ساني املشةركاني؛ الومل املفاوحة الو

دا على اعن ة ا ةمسة للمشاااااةوراا اإلقل م ة املعمع عقدهة وا امةعةا اموعة الومل املفاوحة الويفاااااواة  وشاااااد   ندل
ة هيه الومل ة وجنةحهة، ودعت أتاااااحةب املصااااالحة املون ني وعقد مشاااااةورة ابلوساااااةئل اإللك ون ة ليفااااامةل ملك   

 اخل وط الاو  ه ة؛  عمل ة وضع نة    املشةركة  شكل تةعل يف يف الل كةتةً 

هت ابلشااااكىل    أعيفااااةا الل نة على  اتحاه  املوارد املةل ة الكةت ة يف الوقت املنةسااااب مبة ميك ن من ت ب ق وتو    نهل
 عمل ة حتق ق املواامة  ني الس ةسةا على أكمل و ه؛ 
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ةواة  ني اجلنسااااااني وإكني املىلأة والفا ةا يف ساااااا ةع اعمن اخل وط الاو  ه ة ال وع ة  شااااااأل املساااااا وطلبت عىلض   ن ول
إلقىلارهااة الالل دوراااة اخلمسااااااااااااااني املعمع عقاادهااة يف شااااااااااااااهىل    الئاايائل والائااياااة على جلنااة اعمن الئاايائل الوااةملل

 .2022أكاو ىل/تشىلان اعول 

 
 الغذائية والتغذية بشأن النظ     اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي  -خامساا 

 الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي
 ونوال "اخل وط الاو  ه ة ال وع ة  شاااااااااااااأل النظ  الئيائ ة والائياة   CFS 2021/47/7نظىلا الل نة يف الوث قة  -17

 ونوال "اخل وط الاو  ه اة ال وع اة لل ناة اعمن  CFS 2021/47/8الصاااااااااااااااةدرة عن جلناة اعمن الئايائل الواةملل" والوث قاة 
  Hans Hoogeveen  الساااااف   ساااااوةدة مشاااااةراع القىلاراا" كمة عىلضاااااهمة  -الئيائل الوةملل  شاااااأل النظ  الئيائ ة والائياة

 رئ ا اموعة الومل املفاوحة الويفواة املون ة ابلنظ  الئيائ ة والائياة. ،لهولندان

 و ل  الل نة: -18
أعىل ت عن تقداىلهة لومل اموعة الومل املفاوحة الويفااااااواة املون ة ابلنظ  الئيائ ة والائياة وأقىلا  ابلق ةدة الفو ةلة  ن أل

 ؛لىلئ ا ا موعة وكيل  لىلؤسةئهة السة قني
 ونوال "اخل وط الاو  ه ة ال وع ة  شاأل النظ  الئيائ ة والائياة الصاةدرة عن   CFS 2021/47/7وأقىل ا الوث قة  نبل

 جلنة اعمن الئيائل الوةملل"، مع أالي طة وهة ال وعل وغ  امللعم  وني االعابةر؛
اجلهةا الاة وة هل  وشاااااااا  وت مج ع أتااااااااحةب املصاااااااالحة يف الل نة على الق ةم، على املساااااااااوايا كةتًة ضاااااااامن  ن جل

وابلاوةول مع املبةدراا والربامج اعالىلى  اا الصاااالة،  دع  نشااااىل هيه اخل وط الاو  ه ة ال وع ة واسااااا دامهة  
قة وماوددة  وت ب قهة وال واج ليل  من أ ل دع  وضاااااااااع سااااااااا ةساااااااااةا و ىلامج وال ا اسااااااااااثمةراة وطن ة منسااااااااا 

ئل والائياة، والنهوض هبة وتنف يهة، مع االع ام  انو ع الق ةعةا ومبةدراا  قل م ة  الفة الةتاااة ابعمن الئيا
 توق دهة؛ النظ  الئيائ ة واع ةط الئيائ ة والقدراا واعولوايا الوطن ة، ومدى 

وشا  وت مج ع أتاحةب املصالحة على توث ق الدروس املساا لصاة من اساا دام هيه اخل وط الاو  ه ة ال وع ة 
ل تق    اسااامىلار  دواهة وتوةل اهة وأثىلهة، إةشااً ة مع ممةرسااة الىلتااد اليت وتشااةطىل هيه الدروس مع الل نة من أ 

  ىلا الوةدة على اتبةعهة يف الل نة؛
و/ أو  دا  شااااااكل طوعل  اوم   اخل وط الاو  ه ة ال وع ة يف ساااااا ةساااااااهة الوطن ةوأشااااااةدا ابلبلدال اليت توه   ن د ل 

، وعقد اعم  2030دة للومل على تنف ي ال ة عةم  الاعامةا عقد اعم  املاحمع سااااااا ةقةاة الاشاااااااىلاو ة، ابالق ال 
ن،  2028-2019ل ن، وعقااد اعم  املاحاادة للعراعااة اعسااااااااااااااىلاااة2016-2025املاحاادة للوماال من أ اال الائااياااة ل

وشاااا  وت سااااةئىل البلدال على اختة  ال واا ممةثلة لكل تسااااا دم على  و تو ةل هيا املناج الصااااةدر عن الل نة 
كأداة للومل الوطين واملاسااااق واملاودد أتااااحةب املصاااالحة اليي ا دي    توعاع اسااااادامة النظ  الئيائ ة وموةجلة  

اصااااااااةداة والب   ة  اا الصاااااااالة اليت تن وي عل هة سااااااااوا الائياة جبم ع أشااااااااكةله، وكيل  اع وةد اال امةع ة واالق
وابإلضاااااةتة     ل ، ت دي اخل وط  من اخل وط الاو  ه ة ال وع ة. 4الانم ة املساااااادامة، مبة ااواتق مع القسااااا   
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على حتق ق عدد من أهدام الانم ة املسادامة  شكل مبةشىل،  الاو  ه ة دورًا أسةسً ة أايًفة يف مسةعدة البلدال  
 ؛ 4- 2و   2- 2امةم الةص للمقصدان  مع  االا اه 

وقىلرا  حةلة هيه اخل وط الاو  ه ة ال وع ة    اع هعة الىلائسااا ة للمنظمة و ىلانمج اعغياة الوةملل والصاااندوع  نهل
الدو  للانم ة العراع ة ملواتااااااااالة النظىل ت هة يف مة ااولق  دع  اساااااااااا دامهة على املسااااااااااوى الق ىلي، إةشاااااااااً ة مع 

من املةدة الوةشااااااىلة  1من الالئحة الوةمة للمنظمة والفقىلة   33من املةدة   17كةم الفقىلة أبح طلبةا البلدال وعماًل 
 من وث قة  تالح الل نة؛ 22من الالئحة الداالل ة لل نة اعمن الئيائل الوةملل وطبًقة للفقىلة 

 اعم  منةقشاااااااااةا قمةوشاااااااااد دا على املدالالا الق  مة اليت سااااااااااوتىلهة اخل وط الاو  ه ة ال وع ة ابلنسااااااااابة     ن ول
 وأي عمل ة ماة وة  اا تلة؛ 2021 لوةم  الئيائ ة للنظ   املاحدة

وقىل را أل ت لب    اجلمو ة الوةمة لتم  املاحدة، من الالل ا لا االقاصاااااااااااةدي واال امةعل، النظىل يف هيه  ن زل
م  املاحدة اخل وط الاو  ه ة ال وع ة وضاااااااااااااامةل توم مهة على ن ةع واسااااااااااااااع على مج ع منظمةا ووكةالا اع

من املةدة الوةشاااااىلة  4من الالئحة الوةمة للمنظمة والفقىلة    33من املةدة    15املون ة، مبة اامةشاااااى مع أحكةم الفقىلة 
 من وث قة  تالح الل نة؛ 21من الالئحة الداالل ة لل نة اعمن الئيائل الوةملل والفقىلة 

 الس ات  ل الوةملل لتمن الئيائل والائياة. وواتقت على  دراج هيه اخل وط الاو  ه ة ال وع ة يف اإلطةر ا  ن ح ل 
 

 املسائل األخر  - سادساا
 واألعضال البديلون    اللجنة  م تب  أعضال  –   أل  

اتفقت الل نة على   ىلاا الائ  اا الاةل ة يف عيفاااااااااااواة مكاب الل نة واععيفاااااااااااةا البدالني عن كل  من ا موعة  -19
 الكةرال وا موعة اإلقل م ة عورواب:اإلقل م ة عمىلاكة الالت ن ة والبحىل 

 . دال عنهةويفو اعر ناني كويفو يف املكاب واجلمهوراة الدوم ن ك ة ك •
 .  دال عنهةويفو  سبةن ة كويفو يف املكاب وتىلنسة ك •

 االستثنائية الثامنة واألربعني والدورة التاسعة واألربعني للجنةالدورة  الرتتيبات اخلا ة انعقاد   –   ال 

قىل امليف   2021  حعاىلال/اون و 4ل الالل الف ة يف  و الثةمنة واعر و  االساااااااااااااااثنةئ ة   دوراةأوتاااااااااااااات الل نة أبل تُوقد  -20
يف املقىل  2021 تشااااااااااااىلان اعول/أكاو ىل 15     11الف ة من   يفل و لاةسااااااااااااوة واعر واة المنظمة يف رومة، ودور الىلئ ساااااااااااال ل

د املداىل وس حد  . اجلدول العمين امل قت ال امةعةا اع هعة الىلائس ة للمنظمةكمة هو مبني  يف يف رومة،  لمنظمة ل الىلئ سل
 ابلاشةور مع رئ ا الل نة.تني الوةم املوعد النهةئل للدور 

 اعتماد التقرير –   جي 

  .2021 شبةط/تربااىل 11 ، املواتقاعُامد الاقىلاىل اوم اخلم ا -21
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 جدول أعمال الدورة  -   املرفخل أل  
 

 املسائل التنظيمية  -   أوالا 
 

 لالختة  قىلارناعامةد  دول اععمةل واجلدول العمين  ن أل
 للإلحةطةنعيفواة الل نة  نبل
 لالختة  قىلارنتشك ل جلنة الص ةغة  ن جل

 
 واثئق املولومةا اعسةس ة:

• CFS 2021/47/1/Rev.1 –  ادول اععماةل امل قات للادورة السااااااااااااااة واة واعر وني لل ناة اعمن الئايائل الواةملل  
 لالوث قة ا ةل ةن

• CFS 2021/47/Inf.1/Rev.1 - اجلدول العمين امل قت للدورة السة وة واعر وني لل نة اعمن الئيائل الوةملل 
• CFS 2021/47/Inf.2/Rev.1 – دل ل الدورة السة وة واعر وني لل نة اعمن الئيائل الوةملل 
• CFS 2021/47/Inf.4  - الويفواة 
• CFS 2021/47/Inf.13  - ر وني لل نة اعمن الئيائل الوةملل دل ل  عداد الاقىلاىل النهةئل للدورة السة وة واع 

 
   2030األمن الغذائي والتغذية: بنال سردية عاملية حىت عام    -   اثنياا 

 )لإلحاطة واملناقشة(
أو املندو ني عنه  لواليت ساااااانشاااااىل على الصااااافحة اإللك ون ة اخلةتاااااة   من مشاااااةركني الب ةانا االتااةح ة ملة الل ن أل

 :  واثئق الدورة السة وة واعر وني لل نةن
 أمني عةم اعم  املاحدة •
 رئ ا جلنة اعمن الئيائل الوةملل •
 املداىل الوةم ملنظمة اعغياة والعراعة لاملنظمةن •
 رئ ا الصندوع الدو  للانم ة العراع ة لاإلافةدن •
 اىل الانف يي لربانمج اعغياة الوةملل لالربانمجناملد •
 رئ ا الل نة الاو  ه ة لفىلاق اخلرباا الىلت ع املساوى  •

 
  للإلحةطةنمدااللة رئ س ة  نبل
عىلض الاقىلاىل اخلةما عشاىل لفىلاق اخلرباا الىلت ع املسااوى  ونوال "اعمن الئيائل والائياة:  نةا ساىلداة عةمل ة ح    ن جل

 للإلحةطة واملنةقشةن" 2030عةم 
   ةانا املندو ني ندل
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 واثئق املولومةا اعسةس ة:
• CFS 2021/47/2 -  مسودة االساناة ةا  - 2030اعمن الئيائل والائياة:  نةا سىلداة عةمل ة ح  عةم 
• CFS 2021/47/Inf.14 -  تقىلاىل تىلاق اخلرباا الىلت ع املساااوى  ونوال "اعمن الئيائل والائياة:  نةا سااىلداة عةمل ة

 "2030ح  عةم 
• CFS 2021/47/Inf.15  -  مو ع الىلئ ا -حدث الةص رت ع املساوى لل نة اعمن الئيائل الوةملل 

 
 حدث مواضيعي عاملي: إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي - اثلثاا

 بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة 
 )لإلحاطة واملناقشة( 

 
 طةر عمل جلنة اعمن الئيائل الوةملل  شاااااااأل اعمن الئيائل والائياة يف    تا   هيه الدورة تىلتاااااااة لاق    اساااااااا دام وت ب ق

 .2015ظل اعزمةا املمادة اليي اعامدته الل نة يف عةم 
 

 واثئق املولومةا اعسةس ة:
• CFS 2021/47/3  -   حدث مواضااااااا ول عةملل عن  طةر عمل جلنة اعمن الئيائل الوةملل  شاااااااأل اعمن الئيائل

 االساناة ةا  مسودة -والائياة يف ظل  اعزمةا املمادة 
• CFS 2021/47/Inf.16  -    طااةر عماال جلنااة اعمن الئاايائل الوااةملل  شااااااااااااااااأل اعمن الئاايائل والائااياااة يف ظاال 

 اعزمةا املمادة 
• CFS 2021/47/Inf.17  -    رتااد اسااا دام وت ب ق  طةر عمل جلنة اعمن الئيائل الوةملل  شااأل اعمن الئيائل

 حتل ل اعمةنة للمسةنةا الواردة  شأل ا دث املواض ول الوةملل -والائياة يف ظل  اعزمةا املمادة 
 

 برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي -رابعاا 
 2023-2020للفرتة 

 )الختاذ قرار( 
 

 2023-2020من  ىلانمج الومل املاودد الساااااااانواا لل نة اعمن الئيائل الوةملل للف ة   القساااااااا  املا ددحتداق  ن أل
  لالختة  قىلارن

اخل وط الاو  ه ة ال وع ة  شاااااأل املساااااةواة  ني اجلنساااااني وإكني املىلأة يف سااااا ةع اعمن  االاصاااااةتاااااةامشاااااىلوع   نبل
  لالختة  قىلارنالئيائل والائياة 
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 واثئق املولومةا اعسةس ة:
• CFS 2021/47/4  -   حتداق القساااااااا  املا دد من  ىلانمج الومل املاودد الساااااااانواا لل نة اعمن الئيائل الوةملل

 القىلاراا مشةراع - 2023-2020للف ة 
• CFS 2021/47/5  -   االاصةتةا  عداد اخل وط الاو  ه ة ال وع ة لل نة اعمن الئيائل الوةملل  شأل املسةواة

 يف س ةع اعمن الئيائل والائياةوالفا ةا  ني اجلنسني وإكني املىلأة 
• CFS 2021/47/6/Rev.1  -  االاصاااااااااااااةتاااااااااااااةا  عداد اخل وط الاو  ه ة ال وع ة لل نة اعمن الئيائل الوةملل

 القىلاراا  مشةراع -ني اجلنسني وإكني املىلأة يف س ةع اعمن الئيائل والائياة  شأل املسةواة  
• CFS 2021/47/Inf.18  -  2020-2019الاقىلاىل املىلحلل السنوي لل نة اعمن الئيائل الوةملل للف ة 

 
 إقرار واعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي - خامساا

 الغذائية والتغذيةبشأن النظ   
 )الختاذ قرار( 

 
ساااااوم توىلض النسااااا ة النهةئ ة من اخل وط الاو  ه ة ال وع ة لل نة اعمن الئيائل الوةملل  شاااااأل النظ  الئيائ ة والائياة 
واليت هل نا  ة عمل ة تفةوض م ولة وشاااةملة عتاااحةب مصااالحة ماوددان ضااامن اموعة عمل مفاوحة الويفاااواة، على 

اداىله م سا ىل حول عمل ة الافةوض أايفاًة تىلضاة إلقةمة نقةش  جللساة ا  تشاكلاجللساة الوةمة لل نة لدراسااهة و قىلارهة. وساوم 
اإلمجةل ة واملوةمل البةرزة عه  الونةتااااااااىل الواردة يف مشااااااااىلوع النص والفىلص املاةحة إلحىلاز تقدم على تااااااااو د تنف ي اخل وط 

 الاو  ه ة ال وع ة واعامةدهة على املساوايا الوةمل ة واإلقل م ة والق ىلاة واحملل ة. 
 ق املولومةا اعسةس ة:واثئ
• CFS 2021/47/7 - اخل وط الاو  ه ة ال وع ة لل نة اعمن الئيائل الوةملل  شأل النظ  الئيائ ة والائياة 
• CFS 2021/47/8  -  اخل وط الاو  ه ة ال وع ة لل نة اعمن الئيائل الوةملل  شاااااااااأل النظ  الئيائ ة والائياة- 

 القىلاراا  مشةراع
 

 املسائل األخر  - سادساا
 

  لالختة  قىلارنمكاب جلنة اعمن الئيائل الوةملل واععيفةا املنةو ني  ن أل
 والااااةسااااااااااااااواااة واعر وني الواااةماااة لل ناااة اعمن الئااايائل الواااةمللال ت باااةا اخلاااةتااااااااااااااااة ابلااادورتني الثاااةمناااة واعر وني   نبل

  لالختة  قىلارن
 لالختة  قىلارناعامةد الاقىلاىل النهةئل  ن جل
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 عضوية اللجنة   -   الاملرفخل 
 

 
  كمبوداي  عر سل مةل  االحتةد اعورويب لمنظمة عيفون 

 كندا  اجلمهوراة الدوم ن ك ة  االحتةد الىلوسل
 كواب    اىلال اإلسالم ة مجهوراة   ث و  ة 

 كوا دافوار   مجهوراة تنعواال البول فةراة  أ ر   ةل 
 كوساةراكة  مجهوراة كوراي  اعر ناني 

 كولومب ة   مجهوراة مصىل الوىل  ة  اعردل
 الكونئو   مجهوراة مولدوتة   را اي

 الكوات   نوب أتىلاق ة   سبةن ة 
 ك ن ة   نوب السودال  أس ال ة 
 التف ة    بوت   ساون ة 
 لبنةل  الدا ىل   سىلائ ل 

 لكسمربغ  رومةن ة  أتئةنساةل 
 ل ب ة  زامب ة   كوادور

 ل رباي زمبة وي الوىلاع 
 ل اوان ة  سةموا  أملةن ة 

 ل سوتو سةل مةرانو  اإلمةراا الوىل  ة املاحدة 
 مة   سةنت تنسنت و عر غىلانةدان  ندون س ة 

 مةل عاي سةنت لوس ة  أنئوال 
 مدغشقىل سىلي النكة أوروغواي

 املئىلب سل نة عمةل  أوغندا 
 مقدون ة الشمةل ة  السلفةدور أوكىلان ة 
 املكس    سلوتةك ة  آاىللندا 

 ملدا   سلوت ن ة  آاسلندا 
 اململكة الوىل  ة السووداة   سنئةتورة   ا ةل ة 

اململكة املاحدة لربا ةن ة الوظمى   السنئةل  ابراغواي
 وآاىللندا الشمةل ة 

 مورااةن ة   السودال  ابكساةل 
 موزامب ق  السواد  الربازال 
 موانكو سواسىلا  الربتئةل
 م ة ةر  ش لل  ل  كة 
 انم ب ة  الصني   لئةراي 

 النىلواج  طة  كساةل   نئالداش 
 النمسة  غةان   نمة 
 الن  ىل  غوات مةال   نن 

 ن   اي  غ ةان   ورك نة تةسو 
 ن كةراغوا  غ ن ة   وروندي 

 ن وزالندا  غ ن ة االساوائ ة  البوسنة واهلىلس 
 هةايت  غىلانةدان   ولندا 

 اهلند  تىلنسة  املاوددة القوم ةان  - ول ف ة لدولة 
 هندوراس  الفلبني    و

 هنئةراي  تنلندا    الروس 
 هولندا  قربص اتالند 
 الوالايا املاحدة اعمىلاك ة  ق غ عساةل  تىلك ة 

 ل ةابل ا كة و ت دي  تشةد 
 ال من  الكةم ول  تش ك ة 
 ال وانل  كىلوات ة  اجلعائىل
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 قائمة الواثئخل -  جي  املرفخل 
 

 
البنمد من جدول   العنوان الرمز

 األعمال 

CFS 2021/47/1/Rev.1 أو اًل   دول اععمةل امل قت 

CFS 2021/47/2  2030اعمن الئايائل والائايااة:  ناةا سااااااااااااااىلدااة عاةمل اة  و عاةم  - 
 مسودة االساناة ةا

 اثنً ة

CFS 2021/47/3  حدث مواضاااااااااا ول عةملل عن  طةر الومل  شااااااااااأل اعمن الئيائل
 مسودة االساناة ةا -الوةملل يف ظل اعزمةا املمادة 

 اثلثًة 

CFS 2021/47/4  ىلانمج الوماااال املاواااادد الساااااااااااااانواا لل نااااة اعمن الئاااايائل للف ة 
 مىلتًقة مبشةراع القىلاراا  -حتداق القس  املا دد-  2020-2023

 را ًوة

CFS 2021/47/5  االاصاااااااااااااةتاااااااااااااةا  عداد اخل وط الاو  ه ة ال وع ة لل نة اعمن
الئيائل الوةملل  شاااااااااأل املساااااااااةواة  ني اجلنساااااااااني وإكني النساااااااااةا 

  والفا ةا يف س ةع اعمن الئيائل والائياة

 را ًوة

CFS 2021/47/6/Rev.1  االاصاااااااااااااةتاااااااااااااةا  عداد اخل وط الاو  ه ة ال وع ة لل نة اعمن
 الئيائل الوةملل  شاااااااااأل املساااااااااةواة  ني اجلنساااااااااني وإكني النساااااااااةا

 مشةراع القىلاراا -يف س ةع اعمن الئيائل والائياة 

 را ًوة

CFS 2021/47/7  اخل وط الاو  ه اة ال وع اة لل ناة اعمن الئايائل الواةملل  شااااااااااااااأل
 النظ  الئيائ ة والائياة

 الةمًسة 

CFS 2021/47/8  اخل وط الاو  ه اة ال وع اة لل ناة اعمن الئايائل الواةملل  شااااااااااااااأل
 مشةراع القىلاراا -النظ  الئيائ ة والائياة

 الةمًسة 

 

 

 

CFS 2021/47/Inf.1/Rev.1  اجلاادول العمين امل قاات للاادورة السااااااااااااااااة وااة واعر وني لل نااة اعمن
 الئيائل الوةملل

 أو اًل 

CFS 2021/47/Inf.2/Rev.1 أو اًل  دل ل الدورة السة وة واعر وني لل نة اعمن الئيائل الوةملل 

CFS 2021/47/Inf.3 قةئمة الواثئق 
 

CFS 2021/47/Inf.4 الويفواة يف جلنة اعمن الئيائل الوةملل 
 

CFS 2021/47/Inf.5 قةئمة املندو ني واملشةركني واملىلاقبني 
 



15 C 2021/20 

CFS 2021/47/Inf.6 ةل االالاصةتةا املقدم من االحتةد اعورويب   
 

CFS 2021/47/Inf.7 ةل أمني عةم اعم  املاحدة   
 

CFS 2021/47/Inf.8  الئيائل الوةملل  ةل رئ ا جلنة اعمن 
 

CFS 2021/47/Inf.9 ةل املداىل الوةم ملنظمة اعغياة والعراعة   
 

CFS 2021/47/Inf.10 ةل رئ ا الصندوع الدو  للانم ة العراع ة   
 

CFS 2021/47/Inf.11 ةل املداىل الانف يي لربانمج اعغياة الوةملل   
 

CFS 2021/47/Inf.12   الاو  ه اة لفىلاق اخلرباا الىلت ع املساااااااااااااااوى املوين   اةل رئ ا الل ناة
 ابعمن الئيائل والائياة

 

CFS 2021/47/Inf.13  دل ل  عداد الاقىلاىل النهةئل للدورة السااااة وة واعر وني لل نة اعمن
 الئيائل الوةملل

 أو اًل 

CFS 2021/47/Inf.14   تقىلاىل تىلاق اخلرباا الىلت ع املسااااااااااااااوى املوين ابعمن الئااايائل والائااايااااة
 ". 2030 ونوال "اعمن الئيائل والائياة:  نةا سىلداة عةمل ة  و عةم  

 اثنً ة

CFS 2021/47/Inf.15   ا ادث اخلاةص الىلت ع املساااااااااااااااوى لل ناة اعمن الئايائل الواةملل-  
 الىلئ امل  ص 

 اثنً ة

CFS 2021/47/Inf.16  طااةر عماال جلنااة اعمن الئاايائل الوااةملل  شااااااااااااااااأل اعمن الئاايائل 
 والائياة يف ظل اعزمةا املمادة

 اثلثًة 

CFS 2021/47/Inf.17  الوةملل  شاااااأل رتاااااد اساااااا دام  طةر عمل جلنة اعمن الئيائل
  - اعمن الئااايائل والائااايااااة يف ظااال اعزماااةا املماااادة وت ب قاااه 

حتل ل اعمةنة للمسااااااااااااةنةا الواردة لاعواد ا دث املواضاااااااااااا ول 
 الوةملل ابملولومةا 

 اثلثًة 

CFS 2021/47/Inf.18  الوااااةملل للف ة الئاااايائل  الساااااااااااااانوي لل نااااة اعمن  الاقىلاىل املىلحلل 
2019-2020 

 الةمًسة 

CFS 2021/47/Inf.19   حتواال النظ   - 2020حاةلاة اعمن الئايائل والائايااة يف الواةمل لواةم
 اثنً ة الئيائ ة من أ ل أ ةط غيائ ة تحة م سورة الكلفة

CFS 2021/47/Inf.20   وث قة قيفااااااةاي لفىلاق اخلرباا الىلت ع املساااااااوى املوين ابعمن الئيائل
والائايااة الااة ع لل ناة اعمن الئايائل الواةملل  شااااااااااااااأل آاثر  اةئحة  

 را ًوة على اعمن الئيائل والائياة 19-كوت د
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 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظ  الغذائية والتغذية   -  دال املرفخل  
 الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي

 املقدمة   -اجلزل األول  
 املعلومات األساسية واألساس املنطقي   1-1 –  أل 

اهلعال والاقعم، والنقص يف املئيايا أي نقص الائياة، مبة يف  ل    -اشاك ل اجلوع وساوا الائياة جبم ع أشاكةله   -1
واع ةط الئيائ ة  4حتدايا كب ة توا ههة البلدال، ونا  ًة حماملة النودام اعمن الئيائل -الدق قة والوزل العائد والساااااااااااامنة  

وتوةين مج ع البلدال حول الوةمل من مشااااااكلة سااااااوا الائياة أبحد  غ  الصااااااح ة، من مجلة عوامل وأساااااابةب أالىلى عدادة.
أشاااكةهلة على اعقل وااأثىل موظمهة أبشاااكةل ماوددة من ساااوا الائياة. ولقد زاد عدد اعشااا ةص اليان اوةنول من اجلوع 

وا   سااااااوا الائياة آاثرًا وال مة على تااااااحة   5آالية ابالرتفةع يف مج ع البلدال تقىلاًبة.  يف الساااااانواا اعال ة ت مة الساااااامنة
 اعش ةص ورتةهه ، وعلى  وه  اجلسدي واإلدراكل، وعلى سبل كسب ع شه  على مدى ا  ةة وعلى مىل اع  ةل. 

ق يف غياا كةٍم يف ساا ةع واشااك ل اجلوع وسااوا الائياة جبم ع أشااكةله حتدايا رئ ساا ة أمةم اإلعمةل امل ىلد للح -2
 وأهداتهة للانم ة املسادامة.  2030اعمن الئيائل الوطين وحتق ق ال ة الانم ة املسادامة لوةم 

وتناقل اآلاثر الصاااااح ة واال امةع ة واالقاصاااااةداة الشااااادادة امل تبة على اجلوع وساااااوا الائياة جبم ع أشاااااكةله من  -3
ا اللوات اوةنني من نقص الائياة أطفةاًل من فيفااااااااال الوزل عند الوالدة وهنة  احامةل أكرب أل تلد النساااااااااة   ل    آالىل.

ة من سااااااوا الائياة وابلئني اوةنول من الوزل العائد أو  اكونول موىل ضااااااني أكثىل من غ ه  عل اصاااااابحوا أطفةاًل اوةنول أايفااااااً
أطفةهلن ورتةهه ، مبة يف  ل  وإثل مسنة اعمهةا أال ةرًا قصاا ة وطوالة اع ل على تااحاهن ورتةههن وتااحة  الساامنة.

ضاااااااااااو  القدرة اإلدراك ة وزايدة ال ىل املوةانة من االاالالا يف النمو الوصااااااااااال يف املىلاحل اعو  من ا  ةة، وزايدة ال ىل 
املوةانة من الوزل العائد لدى اعطفةل اليان ه  يف سااااان الدراساااااة ومة قبلهة، ومن السااااامنة واعمىلاض غ  املوداة يف مىلحلة 

وقد ا دي سوا الائياة لدى اعطفةل    قصىل القةمة، وتدهور الصحة اجلسداة والوقل ة، وضو  اعداا املدرسل،   البلوغ.
واخنفةض اإلناة  ة االقاصااااااااااااااةداة يف مىلحلة البلوغ، وزايدة قة ل ة اإلتااااااااااااااة ة ابعمىلاض املعمنة وغ  املوداة اعالىلى يف مج ع 

وتاةة املبكىلة وزايدة اعمىلاض واإلعاةقاة، اعمىل الايي اا لاب  نفاةقًاة أكرب على وقاد ت دي هايه اعمىلاض    ال مىلاحال ا  اةة.
  الىلعةاة الصح ة وايفع عبً ة ثق اًل على النظ  الصح ة واالقاصةداا الوطن ة.

وتا لى  واُوعى ساوا الائياة جبم ع أشاكةله    أسابةب كةمنة ماوددة وم ا  ة انبئل الاصادي هلة  صاورة ماعامنة. -4
الائياة   ىلع  الفة وت ثىل على اعشاا ةص أبسااةل ب  الفة تبًوة جلنسااه  أو عمىله  أو ثىلوا  أو أي عوامل   أساابةب سااوا

ا امةع ة أالىلى. وميكن أل تشااامل هيه اعسااابةب على ساااب ل املثةل ال ا صاااىل، االتاقةر    تىلص ا صاااول على اعغياة 
ونقص املولومةا املاولقة ابلاوتاااااااا ةا الئيائ ة، وممةرسااااااااةا الىلعةاة ،  6الكةت ة واملأمونة واملئياة واع ةط الئيائ ة الصااااااااح ة

 
واالقاصااااااااااااااةدي واال اماةعل    الئاياا الكاةيف واملاأمول ااحقق اعمن الئايائل عنادماة ااماع مج ع الناةس ويف مج ع اعوقاةا  فىلص الوتااااااااااااااول املاةدي  "    4

 عالل رومة  شااااأل  .1996منظمة اعغياة والعراعة،  والصااااحة".  واملئيي اليي افل ابحا ة ةا  الئيائ ة وانةسااااب أ واقه  الئيائ ة   ةة موتورة النشااااةط
 اعمن الئيائل الوةملل وال ة عمل م إىل القمة الوةملل لتغياة.

حةلة اعمن الئيائل  .  2020اعغياة والعراعة، الصاااااندوع الدو  للانم ة العراع ة، ال ون سااااا ،  ىلانمج اعغياة الوةملل ومنظمة الصاااااحة الوةمل ة.  منظمة     5
 . رومة، منظمة اعغياة والعراعة.ة تح ة م سورة الكلفةوالائياة يف الوةمل. حتوال النظ  الئيائ ة من أ ل أ ةط غيائ 

 .17اىلد وت  اع ةط الئيائ ة الصح ة يف الفقىلة    6

http://www.fao.org/3/ca9692ar/CA9692AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692ar/CA9692AR.pdf
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ع وتااااائةر اعطفةل، وساااااوا الدمةا الصاااااىلم الصاااااحل والنظةتة الصاااااح ة، واالتاقةر    تىلص   والائياة غ  املالئمة للىلضااااا 
 ع اال امةع ةا صااااول على م ةه الشااااىلب اآلمنة، وعدم ا صااااول على اخلدمةا ال  واة والصااااح ة اجل  دة، وتىلد ي اعوضااااة 

واالقاصاااةداة، وعدم املساااةواة  ني اجلنساااني، والاهم ش، والدع  غ  الكةيف للمنا ني احملل ني اليفاااوفةا وأتاااحةب ا  ةزاا 
و ل اعسابةب  الصائ ة واملعارعني اعساىلاني، واالتاقةر     مكةن ة الوتاول    اعساواع والا ةرة واال اكةراا والاكنولو  ة.

ائياة نظةم ة وم ا  ة وتشاامل اهل ةكل االقاصااةداة واال امةع ة اليت حتول دول اإلعمةل امل ىلد للحق يف اعسااةساا ة لسااوا ال
وتدمي الفقىل، وتوم ق أو ه انودام املسااااااةواة القةئمة أتااااااال، وال تا   اع ةط  7غياا كةٍم يف ساااااا ةع اعمن الئيائل الوطين،

النةس على الوتاااول    املوارد واخلدمةا اعساااةسااا ة لاحق ق الائياة  الئيائ ة الصاااح ة  ساااهولة، اعمىل اليي قد من قدرة
  املنةسبة والصحة أو قىلمه  منهة.

وتشااامل عةدة ت ة النةس اعكثىل عىلضاااة لساااوا الائياة جبم ع أشاااكةله اعشااا ةص اليان او شاااول يف ا اموةا   -5
ن ل سااااااااااات لداه  سااااااااااا  ىلة كةت ة على االا ةره   احملل ة الفق ة واملهمشاااااااااااة، واليان لداه  احا ة ةا تئيواة كب ة، واليا 

. واشامل  ل  تائةر اعطفةل، واعطفةل يف سان الدراساة، والشابةب، وا وامل، واملىلضاوةا، والنساةا يف  الئيائلللنما  
آالىلان، حساااب مقايفاااى    أشااا ةصسااان اإلجنةب، والفا ةا املىلاهقةا، واملسااانني، واعشااا ةص  وي اإلعةقة، من مجلة  

ل املومس ني غ  الىلمس ني، ومعارعل  ا ااةل. وعالوة على  لاا ، تااكل الساااااااااااااااكااةل اعتااااااااااااااال ني، وا اموااةا احملل ااة، والومااة 
الكفةم، والفالحني، والفقىلاا يف املنةطق ا يفىلاة والىلاف ة، وغ  املال  ، والىلعةة، والص ةدان، والوةملني يف اةل اعغياة  

ني آالىلان،  والعراعاة، وا امواةا احملل اة يف اعراضااااااااااااااال املىلتفواة واملناةطق الناةئ اة، واملهاة ىلان، والال  ني، والناةزحني، من   
 موىل ضول  و ه الةص لسوا الائياة يف حةل وقووا يف الفقىل املسامىل أو امل قت وتوىل ضوا للاهم ش. 

واود نقص  واىلتبا ساااااوا الائياة جبم ع أشاااااكةله ابعاالل الصاااااحة على االاالم أنواعه وابرتفةع مودل الوت ةا. -6
ااد  مكةن ة اإلتاااااة ة ابعمىلاض املوداة واعمىلاض غ  الائياة سااااابًبة رئ ساااااً ة لوتةة اعطفةل دول سااااان اخلةمساااااة ومصااااادرًا لاع 

واشكل اهلعال اليي اوىلم أايًفة  نقص الائياة ا ةد، ال ىلًا كب ًا اامثل يف زايدة  تة ة اعطفةل  السةراة يف مىلحلة البلوغ.
اجلسادي واإلدراكل على وااصال الاقعم اليي هو    حد كب  نا  ة لساوا الائياة املعمن،  اأالىل النمو  ابعمىلاض ووتةا .

 . 2030وميثل نقص الائياة والاقعم واهلعال حتدايا كب ة أمةم حتق ق ال ة الانم ة املسادامة لوةم  السواا.
وا ثىل النقص يف املئاايايا الاادق قااة املىلتبا  واادم كفااةاااة املانااةول من اعغااياااة الئن ااة اب ااداااد، وت اااةمني أل ،   -7

  الوةمل، والعن ، وغ   ل  من املئيايا اعساااةسااا ة، على نسااابة كب ة من ساااكةل  وال ود، واض الفول  ، وت اةمني دال 
ح ق ت تب عل ه عواقب وال مة على تحة اإلنسةل ورتةهه وت و ره. وختال  االحا ة ةا الائيواة الالل دورة ا  ةة.  

مل، واملىلضااوةا، موىل ضااول  تةعطفةل دول ساان اخلةمسااة والشاابةب، والنسااةا، والفا ةا، والنسااةا يف ساان اإلجنةب، وا وا 
 صااااافة الةتاااااة للنقص يف املئيايا الدق قة، مبة يف  ل  على ساااااب ل املثةل ال ا صاااااىل تقىل الدم النةشااااا  عن النقص يف  
ا داد اليي اود النقص يف املئيايا الدق قة اعكثىل شاااا وًعة يف الوةمل. وا دي النقص يف املئيايا الدق قة اليي اشااااةر  

اخنفةض   سااا "،    زايدة قة ل ة اإلتااة ة ابلودوى والاشااوهةا اخللق ة واملشااةكل يف النمو و    ل ه أايفاًاة  ااااااااااااااااا "اجلوع امل 
 ماوسا الومىل املاوقع.  

 
عةمل ة   اإلنساااااااااااةل   حقوع  تكل   الوطين،  الئيائل اعمن  سااااااااااا ةع يف كةمٍ   غياا يف  للحق  امل ىلد  اإلعمةل  أ ل من  ال وع ة  الاو  ه ة  اخل وط يف  ورد كمة   7

 .وماكةتلة وم ا  ة ا عئةوغ  قة لة لل
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وميث ل الوزل العائد والساااااااااااامنة يف الوةمل عةملل ال ىل رئ ساااااااااااا ني وماعاادان لإلتااااااااااااة ة ابعمىلاض غ  املوداة املىلتب ة  -8
الساىلطةل، وأمىلاض شاىلااني القلب، واعمىلاض الانفسا ة املعمنة، وداا الساكىلي من النوع ابلنما الئيائل، مثل  وض أشاكةل 

 الثةين. وال اعال نقص الائياة والنقص يف املئيايا الدق قة الشااااااااكلني الىلئ ساااااااا ني لسااااااااوا الائياة لدى اعطفةل دول ساااااااان
ح حتت وطأته تائةر اعطفةل واعطفةل يف سان اخلةمساة يف الوةمل، ولكن ميث ل الوزل العائد والسامنة الوبا اعكرب اليي اىلز 

ابإلضاااااةتة     الدراساااااة والشااااابةب والبةلئول، وتعداد مودالامة يف مج ع اعقةل   مع  ةع املنةطق الىلاف ة ابملنةطق ا يفاااااىلاة.
ل العائد،    أل   ل ، وكمة هل ا ةل مع نقص الائياة، اوارب النمو اعمثل يف اعايم اعل  اعو  ضاااااىلوراًي للوقةاة من الوز 

 اعطفةل اليان عةنوا من نقص الائياة ه  أكثىل عىلضة للموةانة من الوزل العائد أو السمنة يف مىلحلة الحقة من ح ةا .
واود الفقىل وعدم املساةواة على املسااوايا الوةمل ة واإلقل م ة والوطن ة ساببني كةمنني رئ سا ني لل وع وساوا الائياة  -9

لى الومل غ  املساااااااااقىل، والومةلة النةقصااااااااة، والومةلة غ  الىلمس ة، وتدين اع ور والدالل والقوة جبم ع أشااااااااكةله. وا تب ع
الشااااىلائ ة، وعدم ا صااااول على اعراضاااال وعلى غ هة من املوارد ال ب و ة واعتااااول، تداع ةا ساااالب ة على الناةئج الائيواة 

 ة واإلقل م ة والوطن ة الساالب ة من قدرة ا كومةا الوطن ة والصااح ة. وحتد االجتةهةا االقاصااةداة والووامل الساا ةساا ة الدول
على تقدمي اخلدمةا اعسااااااااااااةساااااااااااا ة املىلتب ة ابلائياة، مثل اخلدمةا اال امةع ة والىلعةاة الصااااااااااااح ة من مجلة أمور أالىلى. 

ياة، هيا السااااااا ةع، اساااااااةه  عدم املساااااااةواة يف توزاع الدالل واعتاااااااول ويف الوتاااااااول    اخلدمةا  اا الصااااااالة ابلائ ويف
الاهم ش واإلقصةا اال امةعل واعاد من الاوىل ض لسوا الائياة. وميكن لربامج املسةعدة الئيائ ة واخلدمةا  اا الصلة  يف

املوارد أل  نقص يف ابلائياة وغ هة من اخلدمةا اال امةع ة والىلعةاة الصااااح ة املوز عة  شااااكل غ  ماكةت  واليت توةين من
 ائيواة والصح ة الس  ة.تسةه  هل أايًفة يف الناةئج ال

ة آاثر ساااااالب ة قصاااااا ة وماوساااااا ة وطوالة اع ل على ا ةلة الائيواة   8وت تب على اعزمةا املوق دة واملمادة -10 أايفااااااً
للسااكةل املايفااىلران، وال ساا مة اعطفةل دول ساان اخلةمسااة والنسااةا ا وامل واملىلضااوةا والنسااةا يف ساان اإلجنةب والفا ةا 

 ة، وتئ   املنةخ، واعو  ة، املىلاهقةا، حساااااب مقايفاااااى ا ةل. وإثل النعاعةا، واهلشاااااةشاااااة، وقة ل ة الاأثىل ابلكوارث ال ب و
واجلااةئحااةا، واعزمااةا الصااااااااااااااح ااة الاادوراااة اعالىلى، عواماال ال  ة ت ثىل على النظ  الئاايائ ااة وإنع تواتىل اعغااياااة املئااياااة 

ويف الوقت نفساااه، ميكن أل اشاااكل   9 وا صاااول عل هة من أ ل أ ةط غيائ ة تاااح ة من الالل النظ  الئيائ ة املساااادامة.
 .ودام اعمن الئيائل يف حةالا حمددة حمىل كني مهمني لالض ىلاابا اال امةع ة واهل ىلةسوا الائياة وان

، واالسااا ات   ةا  19- وميكن لتمىلاض ا  وان ة املصااادر واعمىلاض املوداة اعالىلى واعو  ة واجلةئحةا، مثل كوت د  -11
ئياة يف الوةمل  شكل كب  ح  عندمة ال تناشىل املوامدة للحد من اناشةرهة أل ت دي    تفةق  انودام اعمن الئيائل وسوا الا 

قة واملاوددة    هيه اعمىلاض واعو  ة واجلةئحةا عن طىلاق اعغياة أو مواد توب اهة. ويف غ ةب اإل ىلاااا والسااااا ةساااااةا املنسااااا 
، ميكن ملثل هيه 41الق ةعةا واملساااااااااااااوايا والقةئمة على اعدلة، مبة يف  ل  تدا   الا ف   من حد ة اآلاثر، وتًقة للفقىلة 

اعزمةا أل توىلقل النظ  الئيائ ة وأل ت ثىل ابلاة  على مج ع اجلهةا الفةعلة، ال سااااااااا مة اعشااااااااا ةص اعكثىل ضاااااااااوًفة واليان  
يف  ل  املعارعني اعسااىلاني، وأل ت ثىل  اوةنول من انودام اعمن الئيائل واالقاصااةدي، وأل تقلص مداال ل تاائةر املنا ني، مبة 

على اعغياة  سااااابب تقدال مصاااااةدر الدالل املهمة و  ىلاااا اإلقفةل الاةم و غالع اعساااااواع   ا صااااااولة سااااالًبة على  مكةن  
 

تاسااااا   اكىلار حدوث الكوارث ال ب و ة و/أو النعاعةا، وطول أ ل اعزمةا الئيائ ة، واس ةر سااااابل املو شاااااة، وعدم قدرة حةالا اعزمةا املمادة "    8
  2010 منظمة اعغياة والعراعة. .2010تقىلاىل حةلة انودام اعمن الئيائل يف الوةمل لوةم ". امل سسةا على الاصدي لتزمةا

والنظ  الئيائ ة  ؛ ت مة اىلد وتااااا  للوالقةا املوقدة واملاوددة اع وةد  ني اع ةط الئيائ ة الصاااااح ة  17اىلد وتااااا  لت ةط الئيائ ة الصاااااح ة يف الفقىلة    9
 .18املسادامة يف الفقىلة 
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أساااااااااواع اعغياة ويف ساااااااااالسااااااااال اإلمداداا الئيائ ة أل تعاد من الاقل بةا    وميكن لالالاالالا يف  واالاالل الب  ةا الئيائ ة. 
ساااواع اليت من شاااأسة أل ت ثىل على اعمن الئيائل والائياة  الشااادادة يف أساااوةر اعغياة، وأل حتدث وتفةق  الاشاااو هةا يف اع 

 الوةل ة الق مة و فقدال اعغياة وهدرهة. عشااااااااااد السااااااااااكةل تقىلًا، وأل تاساااااااااابب  اقل بةا يف أسااااااااااواع الساااااااااالع اعسااااااااااةساااااااااا ة 
طفةل، الوتاااول  عالوة على  ل ، تو ق الادا   من قب ل عمل ةا اإلقفةل الاةم و غالع املدارس وغ هة من مىلاتق الىلعةاة ابع 

    الو بةا املدرس ة لتطفةل وقد تعاد انودام اعمن الئيائل واجلوع لدى اعطفةل. 
و ئ اااة الوقاااةااااة من اعاثر الساااااااااااااالب اااة امل تباااة على النظ  الئااايائ اااة نا  اااة أزماااة أو  اااةئحاااة ماااة وا اااد منهاااة، ااوني  -12

 امع املدين وأتااااااااااااحةب املصاااااااااااالحة املون ني اآلالىلان، ا كومةا أل ت دي دورًا ق ةداًي ابلاوةول مع الق ةع اخلةص وا على
ليفاامةل اسااامىلار الومل يف سااالساال اإلمداداا الئيائ ة والنظ  الئيائ ة، واةاة حقوع مج ع اعشاا ةص مع ال ك ع  صااورة 

 سنةد الةتة على الوةملني يف النظ  الئيائ ة وتحاه ، ووتول اعش ةص اعكثىل ضوًفة     ىلامج ا مةاة اال امةع ة، و 
 اعولواة للمسةعدة اإلنسةن ة وسالمة اعغياة.

تائ   املنااةخ ا ثىل على در ااةا  وهنااة  تىلا ا  ني تئ   املنااةخ والعراعااة والنظ  الئاايائ ااة واع ااةط الئاايائ ااة والائااياااة. -13
ومو اااةا ا ىل  واجلفاااةم  ا ىلارة وه ول اعم اااةر وعلى تواتىل اعحوال اجلوااااة وحاااد ااااة. وت ثىل العايدة يف در اااةا ا ىلارة  

والف يفاااةانا واععةتااا  وحىلائق الئةابا وتدهور اعراضااال، على العراعة  شاااكل سااالل، مبة يف  ل  من الالل تىلا ع غل ة 
احملةتااااااا ل و ناة  ة املةشااااااا ة وتدهور اإلناةج يف مصاااااااةاد اعمسة  وتىل  ة اعح ةا املةئ ة وا ىلا ة العراع ة يف املنةطق املوىل ضاااااااة 

ة على مج ع أ وااةد اعمن الئاايائل وكاايلاا  على كم اا ة اعغااياااة،  دام اعمن الئاايائل.ابلفواال النواا  وا ثىل تئ   املنااةخ أايفااااااااااااااااً
و وداة، وساااااااااالماهة، وابلاة  على أساااااااااوةرهة، مع مة ا تب على  ل  من انوكةساااااااااةا كب ة على تواتىل اع ةط الئيائ ة 

ة يف تئ   تىلك بة املئيايا يف احملةتا ل الىلئ سا ة، مبة يف وميكن أل اساةه  تئ   ا الصاح ة و مكةن ة ا صاول عل هة. ملنةخ أايفاً
 ل  تىلا ع كم  ة الربوت نةا و وض املوةدل والف اةم نةا اعسااةساا ة. ويف حني أل العراعة ل ساات املصاادر اع ىلز النبوةاثا 

أمور منهة سااااااالو  املسااااااااهلكني   غةزاا الدت  ة، تهل تساااااااةه      ةنب  ناةج اعغياة واسااااااااهالكهة الليان ااأثىلال جبملة
والب  ااةا الئاايائ ااة، يف  مجااة  انبوااةاثا غااةزاا الاادت  ااة وغ هااة من اآلاثر الب   ااة، مبااة يف  لاا  على  ودة امل ااةه وكم اهااة 
وتواتىلهة وعلى الانوع الب ولو ل، من مجلة أمور أالىلى. وميكن لتنشااااا ة العراع ة وا ىل  ة ضااااامن النظ  الئيائ ة املساااااادامة 

 سةه  يف احا ةز الكىل ول يف ال  ة واحملةتظة على النظ  اإلاكولو  ة الصح ة والانوع الب ولو ل.أل ت
واا سااا  الانوع الب ولو ل لتغياة والعراعة ابعن ة  وتااافه ضااامةنًة ضاااد اجلوع ومصااادرًا للمئيايا من أ ل حتساااني  -14

واسااااااااااااااةه  توعاع الانوع الب ولو ل لتغياة والعراعة يف توعاع  تنوع اع ةط الئايائ اة و وداة وتقواة النظ  الئايائ اة املساااااااااااااااادامة.  
الصااامود واساااةه  يف احملةتظة على اع ةط الئيائ ة الصاااح ة ع  ةل ا ةضاااىل واملسااااقبل.   اساااادامة النظ  الئيائ ة وقدراة على 

  ة   ىلع موقدة وماوددة اع وةد. ، تكل اع ةط الئيائ ة الصاااااح ة والنظ  الئيائ ة املساااااادامة م ا 18وكمة هو مبني  يف الفقىلة 
وا دي توعاع اسااادامة النظ  الئيائ ة وقدراة على الصاامود دورًا أسااةسااً ة يف توت  اع ةط الئيائ ة الصااح ة لل م ع واود  عًاا  

 . 18من املفهوم الىلئ سل لت ةط الئيائ ة الصح ة من الالل النظ  الئيائ ة املسادامة على النحو املبني  يف الفقىلة 
وانبئل للومل ة الىلام ة     قةمة نظ  غيائ ة مساااااااادامة، واليت تيك ىل  يفاااااااىلورة تشااااااا  ع حتو ل النظ  الئيائ ة على  و   -15

وابالعامةد عل هة من أ ل إكني اع ةط الئيائ ة الصااح ة  10ومع مىلاعةة الساا ةقةا والقدراا الوطن ة   ا ة ةماسااق وبسااب  
وحتساااني الائياة لل م ع، أل تكول شاااةملة ومنصااافة وقةدرة على الصااامود وأل تساااةه  يف مجلة أمور منهة حتساااني سااابل ع ش 

 
 .ن  لا املنظمة2020الاقىلاىل النهةئل للدورة الىلا وة والساني  ود املةئة لل ن من 15الفقىلة    10
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الب ولو ل واسااا دامهة على  و    املعارعني والوةملني يف النظ  الئيائ ة، و دارة النظ  اإلاكولو  ة واملوارد ال ب و ة وامل ةه والانوع 
 مسادام، والاقل ل من الفةقد واملهدر من اعغياة. 

اا عم قة،  جية  ة وسالب ة على الساواا،  سابب اموعة مانوعة من الووامل اال امةع ة   -16 وتشاهد اع ةط الئيائ ة تئ  
لنظ  والب  ةا الئيائ ة، وتعااد القوة الشاااااىلائ ة،  واالقاصاااااةداة والب   ة اليت تشااااامل نعوح اعشااااا ةص    املىلاكع ا يفاااااىلاة، وتئ   ا 

 مجلة وأ واع املسااهلكني اليان ابتوا انامول حداثًة    ال بقة الوسا ى، وتئ   ال ةراا املسااهلكني و ا ح ةا ، وتسااند     
 . عوامل منهة مساوى املوةرم يف اةل الائياة 

 11املفاهي  الرئيسية   2-1 –ال  

 ل  اع ااةط الئاايائ ااة الصااااااااااااااح ااة هل تلاا  اع ااةط الئاايائ ااة اليت تاوتىل  كم ااة ونوع ااة كااةت اني لاحق ق النمو والا ور   -17
االحا ااة ااةا    ولاادع  اعداا والىلتااةه الباادين والوقلل واال امااةعل يف مج ع مىلاحاال ا  ااةة تيفاااااااااااااااًل عن   اعتىلاداعمثلني جلم ع  

تساااةعد على اتقةا    الئيائ ة الصاااح ة مأمونًة ومانوعة وماوازنة وقةئمة على اعغياة املئي اة. وهل وتكول اع ةط  الفسااا ولو  ة. 
شاااىل ساااوا الائياة جبم ع أشاااكةله، مبة يف  ل  نقص الائياة والنقص يف املئيايا الدق قة والوزل العائد والسااامنة، وحتد كيل  

لئيائل. وتابةان ال ك بة احملددة لت ةط الئيائ ة الصااااااح ة بسااااااب  من ال ىل اإلتااااااة ة ابعمىلاض غ  املوداة واملىلتب ة ابلنما ا 
الصااااةئص كل تىلد لمثل الومىل ونوع اجلنا و ا ا  ةة ومساااااوى النشااااةط البدينن، واع ةط والساااا ةقةا اجلئىلات ة والدميئىلات ة  

 ة، والوةداا الئيائ ة. وتبدأ املمةرسااااااااااةا والثقةت ة، واع واع الئيائ ة، وتواتىل اعغياة املاأت ة من مصااااااااااةدر حمل ة و قل م ة ودول 
ن النمو اإلدراكل واكول هلة   الئيائ ة الصاااح ة يف مىلحلة مبكىلة من ا  ةة، ح ق توعز الىلضاااةعة ال ب و ة النمو الصاااحل وحتسااا 

وتصااادر سااال ةا   12منةتع تاااح ة طوالة اع ل. وتصااادر منظمة الصاااحة الوةمل ة تو  هةا  شاااأل اع ةط الئيائ ة الصاااح ة. 
ن ة عدادة مون ة ابلصاااااااااحة تو  هةا غيائ ة حمددة. وميكن للمنظمةا اإلقل م ة املون ة ابلصاااااااااحة أل تقدم، ح ثمة ان بق  وط 

 13 ل ، واثئق  شأل اع ةط الئيائ ة الصح ة تيفاًل عن املشورة الئيائ ة احملددة. 

وماوددة اع وةد. وان وي املفهوم  و ل اع ةط الئيائ ة الصاااااااااااااح ة والنظ  الئيائ ة املساااااااااااااادامة م ا  ة   ىلع موقدة  -18
  14تقوم النظ  الئيائ ة املسااااادامة  الصااااح ة من الالل النظ  الئيائ ة املسااااادامة على الونةتااااىل الاةل ة:  الئيائ ةالىلئ ساااال لت ةط  

 اوت  اعغياة وإكني اع ةط الئيائ ة الصااااااح ة، وحتقق يف الوقت نفسااااااه الانم ة املسااااااادامة أب وةدهة الثالثة ع  ةل ا ةضااااااىل 
وميكن أل ادع  اإلناةج املسااااادام، مبة يف  ل  اإلدارة واالسااااا دام املسااااادامني للموارد ال ب و ة والانوع الب ولو ل   واملساااااقبل. 

ن يف الوقت نفساااااااه الظىلوم االقاصاااااااةداة والنظ  اإلاكولو  ة،  اع ةط الئيائ ة الصاااااااح ة واساااااااةه  يف  اتحاهة، كمة أنه قسااااااا 
واال امةع ة للمعارعني وسااااابل ع شاااااه . واساااااةه  النهوض ابملساااااةراا املباكىلة لاحق ق االسااااااهال  واإلناةج املساااااادامني وتًقة  

  حة ة     حداث تئ  اا الةتاااااة ابلسااااا ةع مبة اامةشاااااى مع ، مساااااةنة كب ة يف النظ  الئيائ ة املساااااادامة. وهنة 38للفقىلة 

 
ولكنه ال قدد هيه املفةه   اليت مت اساااااا دام توىلافةا  الفة  يف هيه الوث قة.اوت ىل هيا القسااااا  مولومةا أساااااةسااااا ة عن املفةه   الىلئ سااااا ة اليت تظهىل     11

 الدو . املساوىللوداد منهة على 
diet-detail/healthy-documents-https://www.who.int/who-  الاة :  على املوقعتاواتىل تو  هةا منظمة الصحة الوةمل ة جلول النما الئيائل تحً ة    12

394factsheet 
 .اإلقل م ة املنظمةا هيه عن تةدرة حمددة غيائ ة تو  هةا أي والائياة الئيائ ة النظ   شأل  ال وع ة الاو  ه ة  اخل وط  تيكىل ال   13
 .21على النحو املبني  يف الفقىلة    14
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اعولوايا الوطن ة وااللاعامةا الدول ة  اا الصاالة، يف ق ةعةا واةالا ساا ةسااةت ة عدادة، يف  طةر الومل ة الىلام ة     قةمة  
 نظ  غيائ ة مسادامة وحتسني الائياة لل م ع. 

توت ىل املئيايا اعسااااةساااا ة مثل الف اةم نةا واملوةدل لاملئيايا الدق قةن  واعغياة املئياة هل اعغياة املأمونة اليت  -19
واعل ةم وغ هة من مكوانا اع ةط الئيائ ة الصح ة املف دة للنمو والصحة والا و ر واليت تقل من سوا الائياة. وتن وي 

 لوةمة.اعغياة املئياة على حد أدىن من املئيايا اليت تاسبب  شواغل على مساوى الصحة ا
وتشكل اع ةط الئيائل غ  الصح ة أحد عوامل اخل ىل الىلئ س ة لسوا الائياة مب ال  أشكةله وللناةئج الصح ة   -20

 اا الكم اة واجلودة غ  الكاةت اني من  الساااااااااااااا  اة حول الواةمل. وتشاااااااااااااامال اع اةط الئايائ اة غ  الصااااااااااااااح اة اع اةط الئايائ اة  
يف املئيايا الدق قة ونقص الائياة. ابإلضااااةتة     ل ، تىلتبا اع ةط   ، وتشااااكل عةماًل حمفًعا لل وع والنقص املئيايا

املفىلط لتغياة واملشااااااااىلوابا اليت حتاوي على نسااااااااب عةل ة من الدهول، ال ساااااااا مة    ابالسااااااااهال الئيائ ة غ  الصااااااااح ة  
اعمىل اليي ميكنه أل ا ثىل على زايدة احامةل املوةانة من    15واملاقة لة والساااكىلايا واعمالح/الصاااوداوم،ة  الدهول املشااابو 

 16الوزل العائد وارتفةع قة ل ة الاوىل ض للسمنة واإلتة ة ابعمىلاض غ  املوداة واملىلتب ة ابلنما الئيائل. 
وددة وتصاااااااا ا النظ  الئيائ ة اع ةط الئيائ ة للنةس وحةلاه  الائيواة. وتوارب النظ  الئيائ ة شاااااااابكةا موق دة وما -21

اع وااةد من اعنشاااااااااااااا ااة واملوارد واجلهااةا الفااةعلااة املون ااة لناااةج اعغااياااة وجته عهااة ومنااةولاهااة و عاادادهااة وختعانهااة وتوزاوهااة 
وتساواقهة والوتاول  ل هة وشاىلائهة واسااهالكهة وهدرهة وتقداسة، ومن ناةئج هيه اعنشا ة، مبة يف  ل  الناةئج اال امةع ة 

اا اهل كل ة والقىلاراا اليت واالقاصااااااااااةداة والب   ة. وتاأ ثىل هيه النظ  ابسااااااااااامىلار مب موعة  الفة من القوى واحملىل كةا والائ  
ت ثىل على اسااااااااادامة هيه النظ . وت دي النظ  الئيائ ة  اا يهة الوداد من أتااااااااحةب املصاااااااالحة امل الفني واليت ميكنهة أل

حتسااني الائياة والساامةح  احق ق أهدام عةمة أالىلى للنظ  املسااادامة دورًا أسااةسااً ة يف تشاا  ع اع ةط الئيائ ة الصااح ة و 
الئيائ ة. والنظ  الئيائ ة املساااااادامة هل نظ  غيائ ة تساااااةعد على حتق ق ساااااالمة اعغياة واعمن الئيائل والائياة لت  ةل 

ئل أل تكول النظ  الئيائ ة وانب ا ةل ة والقةدمة وتًقة لت وةد الثالثة لاالقاصااااااةدي واال امةعل والب  لن للانم ة املسااااااادامة.
 املسادامة شةملة ومنصفة وقةدرة على الصمود.

وتشااااامل النظ  العراع ة  17تشااااامل العراعة احملةتااااا ل والئةابا ومصاااااةاد اعمسة  والثىلوة ا  وان ة وتىل  ة اعح ةا املةئ ة.  -22
اعنشا ة يف اةالا اإلناةج والا ه ع والا عان والاساواق وجتةرة الا عئة واالسااهال  والا لص    منوالئيائ ة ا موعة الكةملة 

من السالع النةجتة عن العراعة، مبة يف  ل  املنا ةا الئيائ ة وغ  الئيائ ة، والثىلوة ا  وان ة واملىلاعل ومصاةاد اعمسة ، مبة ت هة  
  18امل لو ة وامل ىل ةا النةجتة يف كل ال وة من هيه اخل واا. تىل  ة اعح ةا املةئ ة، والئةابا؛ واملدالالا 

وااأثىل عمل النظ  الئيائ ة وقدراة على توت  أ ةط غيائ ة تاااااح ة  ودد من احملىل كةا، اعمىل اليي اشااااا     أنه  -23
اا الةتااة ابلساا ةع ل ا تقا يف الساا ةسااةا العراع ،   ة  ة والئيائ ةلاحق ق اعمن الئيائل وحتسااني الائياة العم   ىلاا تئ  

ة يف  ق ةعةا واةالا ساااااا ةسااااااةت ة عدادة تانةول مثاًل اعولوايا الانمواة الوطن ة والساااااا ةسااااااةا االقاصااااااةداة واملوةا  أايفااااااً

 
 ن.2014الصةدر عن امل إىل الدو  الثةين املوين ابلائياة ل  عالل رومة  شأل الائياةمن  7الفقىلة    15
الاقةراىل   تقدمي تساااااااااااامىل البحوث يف ت واىل ته  اخلصاااااااااااةئص وامل ةطىل واملنةتع املاصااااااااااالة جبم ع املئيايا. وتساااااااااااةه  هيه البحوث يف مجلة أمور منهة     16

 واإلرشةداا الصح ة املاوازنة والقةئمة على الولوم واعدلة.
 /242/74A/RESاجلمو ة الوةمة لتم  املاحدة قىلار ن م 20الفقىلة    17
 2الفقىلة  .2014، مبةدئ جلنة اعمن الئيائل الوةملل اخلةتة ابالساثمةر الىلش د يف نظ  العراعة واعغياة   18

http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/74/242
https://undocs.org/ar/A/RES/74/242
http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf
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اا اخلةتااااااااااة ابلساااااااااا ةع وضااااااااااع ُسج ملوةجلة  ال  الووامل احملىل كة للفقىل وأو ه عدم  19اال امةع ة. وقد تا لب هيه الائ  
 ل.املسةواة  ني السكة

و ل الومل ة اليت تفيفاااااال     قةمة نظ  غيائ ة مسااااااادامة تلل االحا ة ةا الئيائ ة للسااااااكةل، واليت تيك ىل  يفااااااىلورة  -24
تشاااااا  ع حتو ل النظ  الئيائ ة على  و ما سااااااق وبسااااااب ا ة ة ومع مىلاعةة الساااااا ةقةا والقدراا الوطن ة وابالعامةد عل هة، 

اا س ةسةت ة وم سسةت ة وسلوك ة الةتة  كل س ةع لدى اجلهةا الفةعلة يف النظ  الئيائ ة.    حداثتا لب  أل  وانبئل  تئ  
تىلكع السا ةساةا املىلتب ة ابلنظ  الئيائ ة على اآلاثر االقاصاةداة واال امةع ة والب   ة والثقةت ة والائيواة والصاح ة املبةشاىلة وغ  

عنةاة الةتااة لتشاا ةص اعشااد تقىلًا واعكثىل عىلضااة لسااوا الائياة جبم ع أشااكةله، والاصاادي  املبةشااىلة امل تبة عل هة، مع  االا 
 للحوا ع اليت تو ض حصوهل  على اعغياة ع ل أ ةط غيائ ة تح ة من الالل النظ  الئيائ ة املسادامة. 

ي ساالسال اإلمداداا الئيائ ة وااوني    ىلاا تئ  اا داالل النظ  الئيائ ة ويف مة   نهة ويف الونةتاىل املكو نة هلة، أ -25
والب  ةا الئيائ ة وسااااااالو  املسااااااااهل ، هبدم تول د ناةئج  جية  ة على اماداد اع وةد الثالثة لالساااااااادامة، أال وهل اع وةد 

 اال امةع ة واالقاصةداة والب   ة، مع اتبةع ُسج شةملة جلم ع أتحةب املصلحة املون ني.
قة لاحسااااني اتسااااةع الساااا ةسااااةا وتنساااا قهة عند الاصاااادي لاشااااا ت  وهنة  حة ة    ساااا ةسااااةا وعمل ةا منساااا   -26

السا ةساةا الوةمة يف  ال  الق ةعةا مثل الصاحة والعراعة وال   ة والب  ة وامل ةه والصاىلم الصاحل واملساةواة  ني اجلنساني 
ئ ة والناةئج الائيواة، على وا مةاة اال امةع ة والا ةرة وتىلص الومل والشااااااااااااا ول املةل ة، اليت ت ثىل مج وهة على النظ  الئيا

 اماداد الىلكةئع الثالث للانم ة املسادامة.
اعمن الئيائل الوةملل  عمةم ق ةدة عمل ة ساااااا ةسااااااةت ة أساااااافىلا عن  عداد ال وط تو  ه ة طوع ة    جلنةوأاليا  -27

وتسااااااا شاااااااد عمل ة  عداد اخل وط الاو  ه ة ال وع ة هيه    شاااااااأل النظ  الئيائ ة والائياة لاخل وط الاو  ه ة ال وع ةن. 
عن الائياة والنظ    20رباا الىلت ع املسااااااااااااااوى املوين ابعمن الئيائل والائياة لتىلاق اخلرباا الىلت ع املسااااااااااااااوىن  اقىلاىل تىلاق اخل 

وشااااااةر  ت هة   2019، ومب لفةا أالىلى و ومل ة تشااااااةوراة شااااااةملة حصاااااالت  ني مةاو/أاير ونوتمرب/تشااااااىلان الثةين الئيائ ة 
 . 21أتحةب املصلحة يف الل نة 

وحتظى النظ  الئاايائ ااة والائااياااة ابهامااةم ماعااااد من  ااةنااب ا امع الاادو ، مبااة يف  لاا  اعم  املاحاادة والاادول  -28
 .2030اععيفااةا ت هة، وهل توارب عوامل مشاا كة أسااةساا ة لل هود الىلام ة    حتق ق أهدام ال ة الانم ة املسااادامة لوةم  

عغياة والعراعة ومنظمة الصااااااحة الوةمل ة، الالل امل إىل الدو  الثةين ، الاعمت البلدال اععيفااااااةا يف منظمة ا2014ويف عةم 
  ، أعلنت اجلمو ة الوةمة لتم  املاحدة2016ويف عةم   .22املوين ابلائياة، ابلقيفاةا على اجلوع وساوا الائياة جبم ع أشاكةله

العراعاة ومنظماة الصااااااااااااااحاة  ودعات منظماة اعغايااة و   23ن2025 -2016عن عقاد اعم  املاحادة للومال من أ ال الائايااة ل
الواةمل اة    ق اةدة عمل اة تنف ايه ابلاواةول مع  ىلانمج اعغايااة الواةملل، والصاااااااااااااانادوع الادو  للانم اة العراع اة، ومنظماة اعم  

 
  .2017 والائياة.الىلت ع املساوى املوين ابعمن الئيائل تىلاق اخلرباا    19
لة منظ مة  اشاااك ل تىلاق اخلرباا الىلت ع املسااااوى نعة الوتااال  ني الولوم والسااا ةساااةا يف جلنة اعمن الئيائل الوةملل، وهو اومل على توت  قةعدة أد      20

 ةسااااااةا على ن ةقةا  الفة ا    البحوث واملوةرم املاةحة، والا ةرب، والساااااالالساااااا شااااااةد هبة يف منةقشااااااةا الساااااا ةسااااااةا اخلةتااااااة ابلل نة اسااااااانةدً 
 س ةقةا مانوعة.  ويف 

  ون ة. من الالل ا امةعةا عقدا يف  ا ةل ة و ث و  ة واتالند وهنئةراي ومصىل و نمة والوالايا املاحدة اعمىلاك ة، وكيل  من الالل مشةورة  لك     21
  . عالل رومة عن الائياةالثةين املوين ابلائياة،  امل إىل الدو  .2014 منظمة اعغياة والعراعة/ منظمة الصحة الوةمل ة.   22
  ىلانمج عمل عقد اعم  املاحدة للومل من أ ل الائياةو  /259/70A/RESقىلار اجلمو ة الوةمة لتم  املاحدة    23

http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf/
http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf/
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/70/259
https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/mv131_rev1_undoa_wp_rev1_en.pdf
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قة مثل شاابكة الائياة لتم  املاحدة، ومبنصااةا ماوددة أتااحةب  املاحدة لل فولة لال ون ساا ن، وابالساااوةنة تل ةا منساا 
، أعلنت اجلمو ة الوةمة لتم  املاحدة  2017ويف عةم    ل جلنة اعمن الئيائل الوةملل مبة اامةشى مع والااهة.املصلحة من قب

ومت  االا عنةاة الةتاااااااة للائياة يف عدد من قىلاراا اجلمو ة  .24ن2028  -2019عن عقد اعم  املاحدة للعراعة اعساااااااىلاة ل
، 28، ومجو ة الصاااااااااااااحة الوةمل ة 27، ومجو ة اعم  املاحدة للب  ة26االقاصاااااااااااااةدي واال امةعل ، وا لا25الوةمة لتم  املاحدة

،  30، ومقىلر اعم  املاحدة اخلةص املوين اب ق يف الئياا29  2025-2020االساااااااااا ات   ة للدساااااااااااور الئيائل للف ة  واخل ة
املوااااا  اعمىلاض غ   الوقاااااةااااااة من  املاحااااادة  شاااااااااااااااااااأل  الواااااةماااااة لتم   ومكاااااةتحاهاااااةوقىلار اجلمو اااااة    ،A/RES/73/2ل  دااااااة 

 .ن2018اعول  أكاو ىل/تشىلان

لنظ  الئيائ ة تىلتاااة جلم ع أتاااحةب املصااالحة ملنةقشاااة مساااألة ل، سااا ا   م إىل قمة اعم  املاحدة 2021ويف عةم  -29
الئيائ ة اعكثىل مشواًل واساااااادامة من أ ل أ ةط غيائ ة تاااااح ة لل م ع. وكيل  سااااا مث ل م إىل القمة  شاااااأل الائياة  النظ  

تىلتااااااًة ملنةقشااااااة ك ف ة توعاع الىلا ا  ني اع ةط الئيائ ة والنظ  الئيائ ة  2021  من أ ل النمو اليي ساااااا وقد يف طوك و عةم
 والصحة.

  ه ة ال وع ة يف هيه املبةدراا الدول ة وأل تكم لهة من أ ل توعاع االتساةع ومن املاوقع أل تساةه  اخل وط الاو  -30
والانسا ق والاقةرب  ني السا ةساةا يف  ال  ا ةالا. كمة أسة توتىل تو  هةا قةئمة على الولوم واعدلة ملساةعدة البلدال 

امل إىل الدو  الثةين املوين ابلائياة  الصاااااةدر عن  31وأتاااااحةب املصااااالحة املون ني اآلالىلان على تفو ل توتااااا ةا  طةر الومل
لدع  اإلعمةل امل ىلد للحق يف غياا كةٍم يف سا ةع اعمن الئيائل الوطين وا قوع اعالىلى  اا الصالة، حساب مقايفاى  
ا ةل، مبة ت هة ا ق يف إاع كل  نساةل أبعلى مسااوى ممكن من الصاحة البدن ة والوقل ة، ولاحق ق ال ة الانم ة املساادامة 

 .2030ةم لو

 األهداف واملبادئ التوجيهية –  اجلزل الثاين

 األهداف والغرض   1-2 - أل   

تىلمل اخل وط الاو  ه ة ال وع ة    املسااااةنة يف الومل ة اليت سااااافيفاااال     قةمة نظ  غيائ ة مسااااادامة وحتسااااني   -31
الائياة، وهل تيك ىل  يفاىلورة تشا  ع حتو ل النظ  الئيائ ة على  و ما ساق وبساب ا ة ة ومع مىلاعةة السا ةقةا والقدراا 

 
 ./239/72A/RESة قىلار اجلمو ة الوةمة لتم  املاحد   24
 شاااااااأل الصاااااااحة الوةمل ة    /132/73A/RES شاااااااأل الوقةاة من اعمىلاض غ  املوداة ومكةتحاهة و  /2/73A/RESقىلاراا اجلمو ة الوةمة لتم  املاحدة     25

   شأل الانم ة العراع ة واعمن الئيائل والائياة. /253/73A/RESوالس ةسة اخلةر  ة و
 عن املنادى الس ةسل الىلت ع املساوى املوين ابلانم ة املسادامة 2018اإلعالل الوزاري الصةدر يف عةم    26
 9201اإلعالل الوزاري الصةدر عن مجو ة الب  ة يف اعم  املاحدة    27
ال ة الومل الوةمل ة للوقةاة من اعمىلاض غ  و  ال ة الانف ي الشااااةملة اخلةتااااة  ائياة اعمهةا والىل ضااااع وتاااائةر اعطفةلأا دا مجو ة الصااااحة الوةمل ة     28

له والنهوض ابع ةط اللاني حتددال اخل ةراا املاةحة يف اةل السااا ةساااةا للوقةاة من ساااوا الائياة جبم ع أشاااكة  2020  -2013الساااةراة ومكةتحاهة للف ة 
 الئيائ ة الصح ة.

 ، الدساور الئيائل الاة ع ملنظمة اعغياة والعراعة، ومنظمة الصحة الوةمل ة2025-2020اخل ة االس ات   ة للف ة    29
  . ونوال: "ا ق يف الئياا" /149/74A/RESالقىلار و   ونوال "الاقىلاىل امل قت للمقىلرة اخلةتة املون ة اب ق يف الئياا" /282/71Aالقىلار    30
  . طةر الوملامل إىل الدو  الثةين املوين ابلائياة،  .2014 والعراعة/ منظمة الصحة الوةمل ة.منظمة اعغياة    31
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  الاو  ه ة ة للانم ة املسااااادامة. كمة أسة ادم    تقدمي اموعة من اخل وط الوطن ة وابالعامةد عل هة، وتًقة لت وةد الثالث
اليت تسااااااااةعد على ضاااااااامةل أل تكول اع ةط الئيائ ة امل لو ة للائياة املنةساااااااابة يف مانةول اجلم ع وماةحة  اكلفة م سااااااااورة 

وتقةل ده  وعةداا  وتفيفاااااا الا  الئيائ ة   و صااااااورة آمنة وابلكم ة والنوع ة املنةسااااااباني مع مىلاعةة مواقداا اعتىلاد وثقةتاه 
. واااادم اخل وط الاو  ه اااة ال وع اااة    توت  الاو  هاااةا 32ااماااةشااااااااااااااى مع القوانني والوا باااةا الوطن اااة والااادول اااة مباااة

للحكومةا  شاااكل أساااةسااال وللم ساااساااةا املا صاااصاااة وأتاااحةب املصااالحة اآلالىلان  شاااأل السااا ةساااةا واالسااااثمةراا 
 سااااسااااةت ة املنةساااابة الالزمة ملوةجلة اعساااابةب الىلئ ساااا ة لسااااوا الائياة جبم ع أشااااكةله من منظور النظ  املساااا ولة وال ت بةا امل

وأهداتهة للانم ة املسااادامة، ويف  2030اخل وط الاو  ه ة ال وع ة يف تنف ي ال ة الانم ة املسااادامة لوةم    وتسااةه  الئيائ ة.
 ًفة واعكثىل أتثىلًا، يف غياا كةم يف س ةع اعمن الئيائل الوطين. اإلعمةل امل ىلد  ق اجلم ع، ال س مة الف ةا اعشد ضو

  ن2016-2025وتىلمل اخل وط الاو  ه ااة ال وع ااة    دع  تنف ااي عقااد اعم  املاحاادة للوماال من أ اال الائااياااة ل -32
اإل ىلاااا اخلةتة ابلائياة واتسةقهة وتوةل اهة على مج ع املساوايا،  وتفهة  وانب رئ س ة لاحق ق   وضوح هبدم زايدة  

 . 2030ال ة الانم ة املسادامة لوةم 
ة على الولوم واعدلاة من أ ال  قاةماة أ اةط غايائ اة   -33 ة شااااااااااااااةماًل ونظاةم ًاة وقاةئماً وتقادم اخل وط الاو  ه اة ال وع اة س اً

ائ ة املسااااااادامة و ل  عرب موةجلة الاشااااااات يف اةل الساااااا ةسااااااةا، مع ال ك ع  صااااااورة الةتااااااة تااااااح ة من الالل النظ  الئي 
اعغياة والعراعة والائياة وموا هة قيفاااااااااااااةاي االساااااااااااااادامة االقاصاااااااااااااةداة واال امةع ة والب   ة واآلاثر املبةشاااااااااااااىلة   ق ةعةا  على 
ةئمني يف النظ  الئيائ ة  ئ ة توعاع اتسااااةع الساااا ةسااااةا  املبةشااااىلة. وتنظىل اخل وط الاو  ه ة ال وع ة يف الانوع والاوق د الق  وغ  

وتنساااا قهة، مع مىلاعةة املنةتع والاكةل   والابةدالا واالع ام يف الوقت نفسااااه ابلقدراا واعولوايا الوطن ة وتشاااا  ع  قةمة  
  د هيا ا وار. حوار شةمل  ني  ال  امل سسةا والق ةعةا ومج ع أتحةب املصلحة املون ني يف النظةم الئيائل، و رشة 

واملقصاااااااااود من اخل وط الاو  ه ة ال وع ة أل تكول عةمل ة الن ةع وأل توتىل الاو  هةا للحكومةا وأتاااااااااحةب  -34
املصااااااالحة املون ني عند تصااااااام   السااااااا ةساااااااةا والقوانني واعطىل الانظ م ة واالسااااااا ات   ةا واخل ا والربامج املنةسااااااابة لكل 

الاو  ه ة ال وع ة يف ا سااااابةل  ال  الوقةئع والقدراا ومسااااااوايا الانم ة الوطن ة، تيفااااااًل   اخل وط وأتالي هيه  سااااا ةع.
  عن  ال  أنواع النظ  الئيائ ة واحملىلكةا الودادة اليت ت ثىل عل هة.

وتقىل  اخل وط الاو  ه ة ال وع ة أبل الصاااااااااادمةا، واعزمةا االقاصااااااااااةداة واال امةع ة والب   ة، واجلةئحةا إثل  -35
ا كب ة عداا النظ  الئيائ ة، كمة أسة تشااااااااادد على أن ة النظ  الئيائ ة املساااااااااادامة والقةدرة على الصااااااااامود مثاًل من حتداي

الالل اموعة من الُنهج املساادامة واملباكىلة من قب ل العراعة اإلاكولو  ة، والاكث   املساادام، والعراعة  ال حىلاثة، والعراعة 
 لو ل يف مج ع الق اةعاةا العراع اة، ومج ع اال اكاةراا والاكنولو  اةا اعالىلى لاوعاع النظ الويفااااااااااااااوااة، وتوم   الانوع الب و 

الئيائ ة املسااااااادامة. وتقدم اخل وط الاو  ه ة ال وع ة  رشااااااةداا لاقل ل اآلاثر الساااااالب ة احملاملة على النظ  الئيائ ة واعمن  
  .33الئيائل والائياة

 
 . عالل رومة عن الائياة من ب-5امل إىل الدو  الثةين املوين ابلائياة، الفقىلة  .2014 منظمة اعغياة والعراعة/ منظمة الصحة الوةمل ة.   32
 معاد على االطالع وميكنيف اخل وط الاو  ه ة ال وع ة،  وبةرة ُسج العراعة اإلاكولو  ة وغ هة من الُنهج املباكىلة.   ،   هيه الُنهج  اإلشاااااااااااةرة  ميكن   33

تىلاق اخلرباا الىلت ع  تقىلاىلاملا صصة مثل   امل بوعةاة  ُنهج العراعة اإلاكولو  ة وغ هة من الُنهج املباكىلة يف واملولومةا والاوت ةا املاول ق  الاحل الا من
 اعمن  لاوعاع  مسااااادامة  غيائ ة ونظ  زراعة أ ل من  املباكىلة الُنهج من وغ هة  اإلاكولو  ة  العراع ة الُنهج عنلل نة اعمن الئيائل الوةملل    الاة عاملساااااوى  

الومل املاودد    ىلانمجعلى النحو املبني  يف   ،جتىلاهة جلنة اعمن الئيائل الوةملل  للسااااا ةساااااةاعمل ة مواامة   موضاااااوع  الُنهجهيه  وتشاااااكل.  والائياة  الئيائل
 .2023-2020السنواا لل نة اعمن الئيائل الوةملل للف ة 

http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
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لة من اموعة من الدراساااااااااااةا الدق قة املسااااااااااااندة    املوةرم الولم ة وتساااااااااااامد اخل وط الاو  ه ة ال وع ة اعد -36
واملاوددة الا صااااصااااةا والاقل داة واعتاااال ة واحملل ة، واملمةرسااااةا املسااااادامة والا ةرب، مبة ت هة تل  النةجتة عن ا واراا 

 ا ب ق هاايه اعدلااة من    شاااااااااااااااأل أشااااااااااااااكااةل  الفااة من املوىلتااة على املساااااااااااااااوايا الوااةمل ااة واإلقل م ااة والوطن ااة، وهل تقوم
وُتساااااااااامد موظ  اعدلة الواردة يف اخل وط الاو  ه ة ال وع ة من تقىلاىل تىلاق اخلرباا الىلت ع املسااااااااااوى لوةم   34واساااااااااع. منظور
 املاحدة، وامل ل فةا الولم ة اليت اساوىلضهة اعقىلال.  لتم  ، واموعة مانوعة من الواثئق الفن ة 2017

 طبيعة اخلطوط التوجيهية الطوعية ونطاقها واملستخدمون الذين تتوجه إليه    2-2 - ال  

  هيه طوع ة وغ  ملعمة. الاو  ه ة  ل اخل وط  -37
وت ب قهة مبة اامةشااى مع االلاعامةا القةئمة مبو ب القوانني الوطن ة والدول ة  اا الصاالة،   تفساا هة وهل مود ة ل ا   -38

مع  االا االعابةر الوا ب لاللاعامةا ال وع ة مبو ب الصااااااكو  اإلقل م ة والدول ة السااااااةراة. وال تايفاااااامن اخل وط الاو  ه ة  
 . 35قةنون ة قد تقع على عةتق الدول مبو ب القةنول الدو  ال وع ة مة انبئل تفس ه على أنه قد  أو اقو ض أي الاعامةا  

و ل  اخل وط الاو  ه ة ال وع ة مود ة ل ا  تفسااااااا هة وت ب قهة وتًقة للنظ  القةنون ة الوطن ة وم ساااااااساااااااةاة. وانبئل  -39
 ة الوطن ة امل الفة تنف يهة داالل البلدال وعلى املساواني اإلقل مل والوةملل، مع مىلاعةة الظىلوم والقدراا ومساوايا الانم

  .36واح ام الس ةسةا واعولوايا الوطن ة
وتىلمل اخل وط الاو  ه اااة ال وع اااة    البناااةا على عمااال اع هعة الااادول اااة اعالىلى ووالااهاااة، والاو  هاااةا  اا  -40

 ة يف  ل :الصلة الواردة يف منا ةا س ةسةت ة أالىلى طو راة جلنة اعمن الئيائل الوةملل وم سسةا أالىلى وتكم لهة، مب
 ن؛2015ل 2030ال ة الانم ة املسادامة لوةم  •
 ن؛1992ل  عالل راو  شأل الب  ة والانم ة •
 يف ساااااااااااااا اااةع اعمن الئااايائل الق ىلي   اااة لااادع  اإلعماااةل امل ىلد للحق يف غاااياا كاااةمٍ اخل وط الاو  ه اااة ال وع •

  ن؛2004ل
اخل وط الاو  ه ة ال وع ة  شااااأل ا وكمة املساااا ولة   ةزة اعراضاااال ومصااااةاد اعمسة  والئةابا يف ساااا ةع اعمن  •

  ن؛2012لالئيائل الوطين 
 ن؛2017ل والائياة اإلطةر االس ات  ل الوةملل لل نة اعمن الئيائل الوةملل من أ ل اعمن الئيائل •
  ن؛2012ل 2025غةايا الائياة الوةمل ة الست جلمو ة الصحة الوةمل ة لوةم  •
توتاا ةا جلنة اعمن الئيائل الوةملل يف اةل الساا ةسااةا  شااأل االساااثمةر يف زراعة أتااحةب ا  ةزاا الصاائ ة  •

 ن؛2013ل  لاحق ق اعمن الئيائل

 
ةا  توم   اعدلااة على ا ااةالا اعالىلى أمىلً ا، توااد  مكااةن ااة ة كب ً مبااة أل ا ااةالا ختال  االاالتااً     34 ة  ولكن غ  ماااةح دائمااً   اعح ااةل   من  الكث   يف  مهمااً

 والعم   ىلاا املعاد من البحوث للمساااةنة يف قةعدة اعدلة اليت اقوم عل هة تااانع القىلاراا. إل ىلاااا النظ  الئيائ ة اليت تانةول اع ةط الئيائ ة والائياة.

ال وع ة أدلة مسااااااقةة من منه  ةا  الفة: تبويفاااااهة جتىلال وابوق على الافةؤل لصااااالاه ابلواقع، و ويفاااااهة اآلالىل مساااااامد من وجتمع اخل وط الاو  ه ة  
 تق    الربامج والس ةسةا اليت توتىل تو  هةا  شأل الانف ي يف ظىلوم وس ةقةا حمددة.

 ش د يف نظ  العراعة واعغياةمن مبةدئ جلنة اعمن الئيائل الوةملل اخلةتة ابالساثمةر الىل  13الفقىلة    35
 . 2030من ال ة الانم ة املسادامة لوةم   21من مبةدئ جلنة اعمن الئيائل الوةملل اخلةتة ابالساثمةر الىلش د يف نظ  العراعة واعغياة، والفقىلة   14الفقىلة     36
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https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
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مدونة الساالو  الدول ة  شااأل  دارة مب داا اآلتةا املشاا كة  ني منظمة اعغياة والعراعة ومنظمة الصااحة الوةمل ة  •
 ن؛2013ل

  ن؛2014لش د يف نظ  العراعة واعغياة مبةدئ جلنة اعمن الئيائل الوةملل اخلةتة ابالساثمةر الىل  •
توت ةا جلنة اعمن الئيائل الوةملل يف اةل الس ةسةا  شأل الفةقد واملهدر من اعغياة يف س ةع نظ  اعغياة  •

 ؛ن2014املسادامة ل
توتااا ةا جلنة اعمن الئيائل الوةملل اخلةتاااة ابلسااا ةساااةا  شاااأل مصاااةاد اعمسة  وتىل  ة اعح ةا املةئ ة املساااادامة   •

 ن؛2014ل لاحق ق اعمن الئيائل والائياة
الصاااااااةدر عن امل إىل الدو  الثةين املوين ابلائياة املشااااااا    ني منظمة اعغياة والعراعة شاااااااأل الائياة  عالل رومة   •

 ؛ن2014ومنظمة الصحة الوةمل ة ل
ياة والعراعة ومنظمة الصاااحة الصاااةدر عن امل إىل الدو  الثةين املوين ابلائياة املشااا    ني منظمة اعغ طةر الومل  •

 ؛ن2014الوةمل ة ل
اخل وط الاو  ه ة ال وع ة ليفمةل اسادامة مصةاد اعمسة  تئ ة الن ةع يف س ةع اعمن الئيائل والقيفةا   •

 ؛ن2014لعلى الفقىل  
ل  طاةر الومال  شاااااااااااااااأل اعمن الئايائل والائايااة يف ظال اعزماةا املماادة الصاااااااااااااااةدر عن جلناة اعمن الئايائل الواةمل •

 ن؛2015ل
 ؛ن2015الاوت ةا الس ةسةت ة لل نة اعمن الئيائل الوةملل  شأل امل ةه من أ ل اعمن الئيائل والائياة ل •
توتاااااا ةا الساااااا ةسااااااة اخلةتااااااة  ل نة اعمن الئيائل الوةملل  شااااااأل ر ا أتااااااحةب ا  ةزاا الصاااااائ ة ابعسااااااواع   •

  ن؛2016ل
الاوتااا ةا اخلةتاااة ابلسااا ةساااةا  شاااأل الانم ة العراع ة املساااادامة لاحق ق اعمن الئيائل والائياة: أي دور للثىلوة  •

 ن؛2016 وان ة؟لا 
 ن؛2017ل منظمة اعغياة والعراعة الصةدرة عن دارة املسادامة لل  ةلإلاخل وط الاو  ه ة ال وع ة  •
لوقةاة من اعمىلاض غ  اب املوينجلمو ة الوةمة الىلت ع املساااااااااااوى الثةلق  اا امةع املنبثق عن اإلعالل الساااااااااا ةساااااااااال   •

 ن؛2018ل ومكةتحاهةوداة امل
 ؛2020-2013ال ة الومل الوةمل ة للوقةاة من اعمىلاض غ  السةراة ومكةتحاهة للف ة  •
 ن؛2019لالونةتىل الوشىلة للعراعة اإلاكولو  ة  •
 ؛ن2019مدونة السلو  الدول ة  شأل اسا دام اعمسدة و داراة على  و مسادام ل •
اإلعالل الوزاري جلمو ااة اعم  املاحاادة للب  ااة  شاااااااااااااااأل ا لول املباكىلة للاحاادايا الب   ااة واالساااااااااااااااهال  واإلناااةج  •

  ن.19، 4املسادامني ل
اهلدم من اخل وط الاو  ه ة ال وع ة يف أل اا  ت ب قهة ابالتساااااةع مع الصاااااكو  الاةل ة  قدر مة تكول   واكمن  -41

  اا تلة وقة لة للا ب ق و قدر مة واتقت عل هة الدول اععيفةا و/أو أقىل ا هبة و/أو أا داة:
مواةهاداا  وغ ه من  1948اعامادتاه اجلمو اة الواةماة لتم  املاحادة يف عاةم  -اإلعالل الواةملل  قوع اإلنساااااااااااااااةل  •

 حقوع اإلنسةل امللعمة للدول اعطىلام املون ة؛
 ؛الوهد الدو  اخلةص اب قوع االقاصةداة واال امةع ة والثقةت ة •

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037a.pdf
http://www.fao.org/3/av032a/av032a.pdf
http://www.fao.org/3/av032a/av032a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356en.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/i6874a/i6874a.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/73/2
https://undocs.org/ar/A/RES/73/2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_ar.pdf;jsessionid=619D65D5CD245AC8C3D76AA06D2096DB?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_ar.pdf;jsessionid=619D65D5CD245AC8C3D76AA06D2096DB?sequence=1
http://www.fao.org/3/i9037ar/I9037AR.pdf
http://www.fao.org/3/i9037ar/I9037AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca5253ar/ca5253ar.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28463/K1901029.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28463/K1901029.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28463/K1901029.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28463/K1901029.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf
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 اعتل ة؛ عالل اعم  املاحدة  شأل حقوع الشووب  •
  عالل اعم  املاحدة املاولق بقوع الفالحني وغ ه  من الوةملني يف املنةطق الىلاف ة؛ •
 ن؛2025-2016"عقد اعم  املاحدة للومل من أ ل الائياة ل املونول A/RES/70/259قىلار اعم  املاحدة  •
 الانم ة؛ ا ق يفاعم  املاحدة  شأل  عالل  •
 الدول ة  شأل املبةدئ وا قوع اعسةس ة يف الومل؛ عالل منظمة الومل  •
 اتفةق ة حقوع اعش ةص  وي اإلعةقة؛ •
 اتفةق ة الانوع الب ولو ل؛ •
 اتفةق ة اعم  املاحدة اإلطةراة  شأل تئ  املنةخ؛ •
 االتفةق ة الدول ة لوقةاة النبةاتا؛ •
 والعراعة؛املوةهدة الدول ة  شأل املوارد الوراث ة النبةت ة لتغياة  •
 مدونة السلو  الدول ة إلدارة مب داا اآلتةا املش كة  ني منظمة اعغياة والعراعة ومنظمة الصحة الوةمل ة؛ •
املواتاااافةا واخل وط الاو  ه ة والاوتاااا ةا اليت اعامداة ه  ة الدساااااور الئيائل واملنظمة الوةمل ة لصااااحة ا  وال  •

 واالتفةق ة الدول ة لوقةاة النبةاتا؛
االتفةع    الدول ة  اا الصاااااااااالة للا ةرة املاوددة اعطىلام، مبة ت هة اتفةقةا منظمة الا ةرة الوةمل ة مثلالصااااااااااكو  •

   شأل ا وا ع الاقن ة أمةم الا ةرة واالتفةع  شأل ت ب ق تدا   الصحة والصحة النبةت ة.
الوزاراا وامل سااااااسااااااةا والساااااال ةا الوطن ة وادم اخل وط الاو  ه ة ال وع ة    دع  ا كومةا، مبة يف  ل   -42

ودول الوطن ة واحملل ة املون ة والربملةن ني من أ ل ت واىل عمل ةا لاصااااام   السااااا ةساااااةا الوةمة اجلةموة واملاوددة الق ةعةا،  
اةل والقةئمة على الولوم واعدلة، والشاةملة وتنف يهة، و    ول أتاحةب املصالحة املون ني اساا دموسة يف النقةشاةا يف  

 الس ةسةا ويف عمل ةا الانف ي. واشمل أتحةب املصلحة ه الا، على سب ل املثةل ال ا صىل:
  املنظمةا ا كوم ة الدول ة واإلقل م ة، مبة يف  ل  الوكةالا املا صصة الاة وة لتم  املاحدة؛ ن أل
ل ة، والف ةا اليفااااااااو فة،  ومنظمةا ا امع املدين واملنظمةا غ  ا كوم ة، والسااااااااكةل اعتاااااااال ني وا اموةا احمل  ن ب ل 

والنساااةا والشااابةب يف املنةطق الىلاف ة، وأتاااحةب ا  ةزاا الصااائ ة، والفالحني، واملعارعني اعساااىلاني، والصااا ةدان، 
 والىلعةة، واملعارعني، وحىل اس الئةابا ومنظمةا  وتوةون ةا  وشبكةا ، وغ  املال  ، والوةملني يف النظةم الئيائل؛ 

الق ةع اخلةص، مبة يف  ل  على ساااااب ل املثةل ال ا صاااااىل امل ساااااساااااةا الصااااائ ة واملاوسااااا ة ا   ، ومنظمةا  ن جل
واععمةل الا ةراة العراع ة، ومصاااااااااااااان ول اعغياة واملشااااااااااااااىلوابا، وابئول اعغياة ابلا عئة مثل املاة ىل الكربى، 

جلملاااة، وموز عل اعغااايااااة، ومعو دي اخلااادماااةا الئااايائ اااة، واجلمو اااةا الا اااةرااااة يف الق اااةع، وابئول اعغااايااااة اب
 ؛37والا  ةر، وق ةع اإلعالانا والاسواق

 ومنظمةا البحوث واعوسةط اعكةدمي ة واجلةموةا؛ ندل
  والشىلكةا يف الانم ة، مبة يف  ل  امل سسةا املةل ة الدول ة؛ نهل
 واجلهةا املة ة اخلةتة وامل سسةا اخل اة والصنةداق؛ ن ول
 ومجو ةا املساهلكني.  ن زل

 
البشىلاة واملةل ة امل الفة و اا القدرة املابةانة على الوتول    اعسواع اايفمن الق ةع اخلةص أنواًعة كث ة من الشىلكةا  اا ا    والن ةع واملوارد    37

 احملل ة والوطن ة والدول ة.
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او  ه ة ال وع ة الاعامةا الدول يف مة ااول ق ابإلعمةل امل ىلد للحق يف غياا كةٍم يف ساااااااااااا ةع  وتدع  اخل وط ال -43
 اعمن الئيائل الوطين، ومس ول ة مج ع املسا دمني املساهدتني  زاا اح ام حقوع اإلنسةل.

  اقاصةداة أو  وُتش  ع ا كومةا عند تنف ي اخل وط الاو  ه ة ال وع ة، على االمانةع عن سن وت ب ق أي تدا  -44
مةل ة أو جتةراة أحةداة اجلةنب تانةىف مع القةنول الدو  وم ثةع اعم  املاحدة وتوىلقل حتق ق الانم ة االقاصةداة واال امةع ة 

 .38الكةملة، ال س مة يف البلدال النةم ة
عند تنف ي اخل وط الاو  ه ة ال وع ة، على تصاااااح   ومنع الق ود املفىلوضاااااة على الا ةرة    ا كومةاوُتشااااا  ع   -45

والاشااااااااااوهةا يف اعسااااااااااواع العراع ة الوةمل ة، مبة يف  ل  عن طىلاق اإللئةا املوازي جلم ع أشااااااااااكةل  عةانا الصااااااااااةدراا  
   . 39ة اإل ةئ ة العراع ة، ومج ع تدا   الاصداىل  اا اعثىل املمةثل، وتًقة لاكل    ولة الدوح 

 املبادئ التوجيهية   3-2 - جي   

انبثقت عن عمل ة الاشااةور ابعابةرهة أسااةساا ة عند النظىل يف   40تشاامل اخل وط الاو  ه ة ال وع ة ساااة مبةدئ تو  ه ة  -46
 اليت جيب اختة هة للمسةنة يف الومل ة اليت سافيفل     قةمة نظ  غيائ ة مسادامة وحتسني الائياة لل م ع.  اإل ىلاااا ال   

و   او د  وتساااااااةه  النظ  الئيائ ة يف حتق ق أهدام ماوددة ضااااااامن اع وةد الثالثة للانم ة املساااااااادامة، ودعمهة. -47
ة  الفة للسااا ةساااةا الوةمة واآلل ةا والصاااكو  واالسااااثمةراا اليت تىلمل  االاالم كب   ني النظ  الئيائ ة، تهل تا   تىلتاااً

 .2030   حتق ق ال ة الانم ة املسادامة لوةم 
، والشفةت ة،  وتساند هيه املبةدئ    ضىلورة ضمةل كىلامة اإلنسةل، واملسةواة، وعدم الام  ع، واملشةركة، واملسةالة -48

 والامكني، وحك  القةنول من أ ل املسةنة يف اإلعمةل امل ىلد للحق يف غياا كةٍم يف س ةع اعمن الئيائل الوطين.
النهج النظااةمل واملاواادد الق ااةعااةا والقااةئ  على الولوم واعدلااة. الاشاااااااااااااا  ع على اتبااةع سج نظااةمل وماواادد  ن أل

نظ  الئيائ ة يف املهة و ال  اع وةد الثقةت ة، وادمج أشااااااااااكةل الق ةعةا وقةئ  على الولوم واعدلة اانةول ال
املوىلتة اعتل ة والاقل داة  شكل منةسب، واسوى    توظ   النواتج يف مج ع أ وةد الانم ة املسادامة، وانظىل يف 

 اعسبةب املاوددة اع وةد لسوا الائياة جبم ع أشكةله.
املسةنة يف وضع س ةسةا ماسقة ومنسقة وشةملة  نةسبة لكل س ةع.الس ةسةا املاسقة واملنس قة والشةملة وامل نبل

ومنةساابة لكل ساا ةع واساااثمةراا مساا ولة  اا تاالة وتنف يهة عن طىلاق   ىلاااا منسااقة  ني  ال  اجلهةا 
 الفةعلة ويف مج ع الق ةعةا املون ة على املساوايا الدول ة واإلقل م ة والوطن ة ودول الوطن ة واحملل ة.

دع  اجلهود الىلام ة    تقواة ا وكمة، مبة يف  ل  آل ةا املساااااةالة، وتشااااا  ع  لة والشااااافةت ة واملشاااااةركة.املساااااةا ن جل
مشاااةركة املواطنني وأتاااحةب املصااالحة يف النقةشاااةا الوطن ة  شاااأل اعمن الئيائل والائياة والنظ  الئيائ ة ويف 

 
 ن.2015ل /1/70A/RESقىلار اجلمو ة الوةمة لتم  املاحدة  .2030من ال ة الانم ة املسادامة لوةم  30الفقىلة    38
 .2030ب من ال ة الانم ة املسادامة لوةم -2الفقىلة    39
و  الثةين املوين  تامةشااااى هيه املبةدئ الاو  ه ة مع الواثئق واعدواا الدول ة املافق عل هة ابلفول، مثل  عالل رومة عن الائياة و طةر عمل امل إىل الد   40

  .1996ة و عالل م إىل القمة الوةملل لتغياة لوةم ابلائيا

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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ةتة للمشااااةركة تشاااامل ضاااامةانا لاحداد عمل ةا تاااانع القىلاراا الشاااافةتة والشااااةملة اليت تساااااند    قواعد شااااف
 .الايفةرب احملامل يف املصةحل و دارته

ن ساااابل  شااااووب تنو  ابلصااااحة والىلالةا وكوكب ااماع  صااااحة   دة. ندل توعاع الساااا ةسااااةا واإل ىلاااا اليت حتساااا 
ع ش الساااكةل وتاااحاه  ورتةهه ، واإلناةج املساااادام لتغياة، واالسااااهال  املسااا ول لتغياة املئياة واملانوعة 
واملأمونة من أ ل إكني اع ةط الئيائ ة الصاااااااااح ة واةاة املوارد ال ب و ة والانوع الب ولو ل والنظ  اإلاكولو  ة 

 وتوعاع اسا دامهة املسادام، ودع  الاك    مع تئ   املنةخ والا ف   من آاثره، حسب االقايفةا.
املساةواة  ني اجلنساني وإكني املىلأة. توعاع تكةت  تىلص ا صاول على غياا كةٍم ومأمول ومئيٍ  افل ابالحا ة ةا  ن ه ل 

الئيائ ة وانةسب اع واع الئيائ ة   ةة موتورة النشةط والصحة  ئض النظىل عن الووامل اال امةع ة أو الدميئىلات ة  
 قة اجلئىلات ة. وتوعاع املساااااااااةواة  ني اجلنساااااااااني وإكني النساااااااااةا  من قب ل الوىلع، أو نوع اجلنا، أو الدالل، أو املن 

والفا ةا، واح ام حقوقهن واةااهة و عمةهلة يف ساااا ةع اعمن الئيائل والائياة، وا  ة الظىلوم املنةساااابة إلشااااىلا   
لنظ  املىلأة يف تااااانع القىلاراا ومشاااااةركاهة يف مج ع الق ةعةا االقاصاااااةداة والسااااا ةسااااا ة واال امةع ة ويف تشاااااك ل ا 

ن الائياة، مع االع ام ابلدور الىلئ سااااال اليي ت داه يف اةل الىلعةاة وال   ة والعراعة   الئيائ ة املساااااادامة اليت حتسااااا 
وتوعاع الصااااااااااحة و ناةج اعغياة واساااااااااااهالكهة. وقد اا لب  ل  وضااااااااااع اساااااااااا ات   ةا مساااااااااااهدتة لدع  املىلأة 

ة والعراعة وتوعاع الصاحة و عداد اعغياة و ناة هة واسااهالكهة  ت داه من أدوار يف اةالا مثل الىلعةاة وال     مة  يف 
وا فةظ على املوةرم اعتال ة والاقل داة واحملل ة. ولكن اساالعم  ل  أايفاًة  حداث تئ  اا يف طىلاقة سا  اعمور  

 على النحو املواةد من أ ل  شىلا  الىل ةل والفا ةل يف تش  ع الائياة  وتفهة مس ول ة أسىلاة مش كة. 
إكني الشاااابةب ومشااااةركاه . تشاااا  ع االساااا ات   ةا والساااا ةسااااةا واالساااااثمةراا الىلام ة    توعاع  ىلامج الاول    ن و ل 

و نةا القدراا للشاااااااابةب، وإكني الشاااااااابةب من الاماع ابالساااااااااقالل ة وتاااااااانع القىلاراا و اتحة الفىلص لامك نه ، 
املنةطق الىلاف ة، واع ور املو شااااااااااااا ة وا مةاة    وزايدة  مكةن ةا  للوتاااااااااااااول    تىلص الومل الالئق، مبة يف  ل  يف 

اال امةع ة واملمةرساااااااااةا املباكىلة، واةااه  من اععمةل اخل ىلة وغ  املالئمة، ابعابةر  ل  ساااااااااب اًل لاحف ع دور  
 الشبةب كووامل للائ   املفيفل    نظ  غيائ ة مسادامة لت  ةل ا ةل ة واملساقبل ة. 

 التغذيةو اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظ  الغذائية  -  اجلزل الثالث
وأهداتهة للانم ة    2030توتىل اخل وط الاو  ه ة ال وع ة اليت تىلمل    ضاااااااامةل حتق ق ال ة الانم ة املسااااااااادامة لوةم   -49

مًوة على  املساااااادامة،  طةرًا لاوعاع اتساااااةع السااااا ةساااااةا وتنسااااا قهة وجلمع  ال  أتاااااحةب املصااااالحة يف النظ  الئيائ ة للومل 
 حتق ق أ ةط غيائ ة تح ة لل م ع من الالل النظ  الئيائ ة املسادامة.  

وأهداتهة للانم ة املساااااااادامة، مع مىلاعةة االلاعامةا والوا بةا الدول ة   2030ولاحق ق ال ة الانم ة املساااااااادامة لوةم   -50
وتةا اباللاعامةا الوطن ة للقيفاااااااةا على ساااااااوا  اعالىلى وقىلاراا مجو ة الصاااااااحة الوةمل ة ومقىلرااة  اا الصااااااالة املافق عل هة، ولل 

الائياة جبم ع أشااكةله وتًقة لت وةد الثالثة للانم ة املسااادامة واحملةتظة يف الوقت نفسااه على املوارد ال ب و ة والنمو االقاصااةدي 
نهاة النظ  الئايائ اة م ا  اة.  اع عاا امل الفاة اليت تااأل  م  والىلتاةه اال اماةعل، العم اتباةع سج النظ  الئايائ اة الايي او م أبل 

ومن احملامل أل ا ثىل أي   ىلاا أو قىلار ملوةجلة أحد  وانب نظةم غيائل موني  على اجلوانب اعالىلى، ت مة تسااااااااااا  ب النظ   
ابلومل ة  الئيائ ة للنظ  وا ةالا والساااا ةقةا اعالىلى وتاأثىل هبة. وميكن للافك  املنه ل واملاودد الا صااااصااااةا يف مة ااول ق  
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 سااااافيفاااال     قةمة نظ  غيائ ة مسااااادامة واليت تيك ىل  يفااااىلورة تشاااا  ع حتو ل النظ  الئيائ ة على  و ما سااااق وبسااااب  اليت
، أل ايفااااامن الاصااااادي للاحدايا من منظوراا ماوددة.  ا ة ة ومع مىلاعةة السااااا ةقةا والقدراا الوطن ة وابالعامةد عل هة

 شااااااأل اموعة من اإل ىلاااا الساااااا ةسااااااةت ة القةئمة على الولوم واعدلة  ابلاة ، توتىل اخل وط الاو  ه ة ال وع ة اإلرشااااااةداا 
واليت تئ ل تنوع ساالسال اإلمداداا الئيائ ة والب  ةا الئيائ ة واالسااهال  املسا ول، تيفااًل عن احملىل كةا واعشا ةص اليان  

 اشكلول هيه اإل ىلاااا. 
اعمن الئيائل الوةملل عدًدا من الووامل املش كة  اا والالل الومل ة الاشةوراة، حدد أتحةب املصلحة يف جلنة   -51

الصااااااالة ابلنسااااااابة    حتساااااااني اع ةط الئيائ ة والائياة اليت حددا سااااااابوة اةالا تىلك ع تامحور حوهلة اخل وط الاو  ه ة 
املسااااااادامة ن وسااااااالساااااال اإلمداداا الئيائ ة 2ن ا وكمة الشاااااافةتة والدميقىلاط ة واخلةضااااااوة للمسااااااةالة؛ ل1ال وع ة، وهل: ل

ن والوتاول املاساةوي 3للاوتال    أ ةط غيائ ة تاح ة يف سا ةع االساادامة االقاصاةداة واال امةع ة والب   ة وتئ   املنةخ؛ ل
ن وساااااااااااالمة اعغياة يف النظ  الئيائ ة 4واملنصااااااااااا     اع ةط الئيائ ة الصاااااااااااح ة من الالل النظ  الئيائ ة املساااااااااااادامة؛ ل

ن واملسااةواة  ني اجلنسااني وإكني املىلأة 6والاثق   واملولومةا الائيواة املامحورة حول اإلنسااةل؛ لن واملوةرم  5املسااادامة؛ ل
 ن والنظ  الئيائ ة القةدرة على الصمود يف الس ةقةا اإلنسةن ة.7يف النظ  الئيائ ة؛ ل

تقوم عل ه الاوت ةا   وااداالل اةل ال ك ع اعول، اليي ااول ق بوكمة النظ  الئيائ ة واليي ايفع اعسةس اليي  -52
ن 5و  3و  2الساااااااا ةسااااااااةت ة اعالىلى لل  وط الاو  ه ة ال وع ة، يف ا ةالا الساااااااااة اعالىلى. وتئ ل ثالثة اةالا تىلك ع ل

ن    االع ام ابعن ة املاعاادة للومل اجلمةعل يف 4املكو انا الىلئ ساااااااااا ة للنظ  الئيائ ة، يف حني اساااااااااااند اةل  ضااااااااااةيف ل
واا   االا عناااةااااة الاااةتااااااااااااااااة للمىلأة نظىلًا    الااادور ا  وي الااايي ت دااااه يف النظ  الئااايائ اااة  ة.مواااةجلاااة سااااااااااااااالماااة اعغاااياااا 

ن عنه س بقى مسألة عةمل ة مهمة يف س ةع تئ   7نن. واشكل الس ةع اإلنسةين اةل تىلك ع قةئ  بد  اته ل6ل ال ك ع لاةل
 املنةخ واعزمةا املمادة والنعاعةا واهل ىلة.

ا  شاااااااااااكل أساااااااااااةسااااااااااال    ا كومةا اليت ااوني  عل هة النظىل ت هة جلهة عالقاهة ابعولوايا وتاو ه اإلرشاااااااااااةدا -53
واالحا ة ةا والظىلوم الوطن ة ودول الوطن ة، وتق     دوى الساااا ةسااااةا يف كل ساااا ةع من ساااا ةقةا النظ  الئيائ ة، مع 

 تن وي عل هة اآلاثر االقاصااااااااةداة واال امةع ة  االا الونةاة الوا بة جلم ع الاكةل   أو املنةتع املبةشااااااااىلة وغ  املبةشااااااااىلة اليت
والب   ة. ومن امله  أل توامد البلدال منظورًا تشااااااا  صاااااااً ة  زاا نظمهة الئيائ ة  شاااااااكل منه ل وكةمل. وان وي  ل  على 

  واإلقصاااةا/اإلدمةجمجلة أمور منهة ته  أنواع النظ  الئيائ ة القةئمة وتىلك باهة وتوق دهة، واحملىل كةا الىلئ سااا ة للائ   والاو  ل  
، تشا َّع ا كومةا 2030ومن أ ل الاوتال    نظ  غيائ ة مساادامة وأ ةط غيائ ة تاح ة تاواتق مع ال ة عةم   والنمو.

على   ىلاا حتل ال ورتااااااااااااااد منه  ني للاكاةل   واملناةتع والاباةدالا واآلاثر امل تباة على اإل ىلاااا اليت تا ايهاة  ني  ال  
 .الفةعلة يف س ةع الظىلوم واعهدام االقاصةداة واال امةع ة والثقةت ة والب   ة اخلةتة هبةالق ةعةا واجلهةا 

 احلوكمة الشفافة والدميقراطية واخلاضعة للمساللة   1-3 - أل   

ابني  هيا القس  مدى أن ة آل ةا ا وكمة والق ةدة واملسةالة ابلنسبة    اجلهةا الفةعلة يف النظ  الئيائ ة، على  -54
قة  املسااوايا الوةمل ة واإلقل م ة والوطن ة واحملل ة. وا كومةا مسا ولة عن ت واىل السا ةساةا الوةمة السال مة واملاساقة واملنسا 

والقاااةئماااة على الولوم واعدلاااة واعطىل الانظ م اااة والاشااااااااااااااىلاو اااة اليت حتك  النظ  الئااايائ اااة، وتوعز الاوع اااة، وحتااادد أولوايا  
ة أل ت ور اآلل ةا الشاافةتة لىلتااد وتق    توز ع تكةل   االناقةل والاكةل   وااوني   اإل ىلاااا امل ثىلة. على ا كومةا أايفااً
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واملنةتع امل تبة على اإل ىلاااا السا ةساةت ة  ني  ال  الق ةعةا واجلهةا الفةعلة، وأل تداىل تيفاةرب املصاةحل واليفامةانا 
  الوةمة قبل غ هة من املصةحل.ضد االاالالا الاوازل يف القوة واليفمةانا اعالىلى لوضع املصةحل

 تعزيز اتساق السياسات وتنسيقها عرب إدماج النظ  الغذائية والتغذية يف التنمية  3-1-1
 والوطنية واإلقليمية:   احمللية 

انبئل للحكومةا أل توعز اتسااااااةع الساااااا ةسااااااةا وتنساااااا قهة عرب الق ةعةا والوكةالا للحد من سااااااوا الائياة  ن أل
وميكن أل تشاااااااااااامل هيه الق ةعةا والوكةالا تل  اليت ت ثىل على  منظور النظ  الئيائ ة.جبم ع أشااااااااااااكةله من 

الصاااااحة، والعراعة، وال   ة، والب  ة، وامل ةه، والصاااااىلم الصاااااحل، واملساااااةواة  ني اجلنساااااني، وا مةاة اال امةع ة، 
لئيائ ة ضاامن اعولوايا من والا ةرة، والومةلة، والشاا ول املةل ة. وانبئل للحكومةا أل تدرج اسااادامة النظ  ا

 أ ل مجع الق ةعةا املون ة  فوةل ة حول اموعة من اعهدام املش كة.
وانبئل للحكومةا أل تدمج وتوعز االسااااااااا ات   ةا واإل ىلاااا اخلةتاااااااااة ابلنظ  الئيائ ة املساااااااااادامة الكف لة  نبل

نة يف الساا ةسااةا الوطن ة و  احملل ة اإل ةئ ة والصااح ة واالقاصااةداة   امكني اع ةط الئيائ ة الصااح ة والائياة احملساا 
كمة انبئل للحكومةا أل تنظىل يف  والعراع ة واملنةال ة/الب   ة واخلةتاااااااااااة اب د من  ةطىل الكوارث واجلةئحةا.

زايدة وحتساني  صاصاةا امل عان ة عنشا ة النظ  الئيائ ة ومكو اناة، ح ثمة كةل  ل  منةساًبة، مع تق    ومىلاعةة 
ب   ة واالقاصااااااااااااااةداة واال امةع ة اإلجية  ة والساااااااااااااالب ة امل تبة على  ال  أنشاااااااااااااا ة النظ  الئيائ ة مج ع اآلاثر ال

حتسااني  اليت ادم  وضااوح وشاافةت ة    2030ومكو اناة، ابلنظىل، حسااب االقايفااةا،    م شااىلاا ال ة عةم 
 للاصدي لسوا الائياة جبم ع أشكةله. اع ةط الئيائ ة والائياة

أبنه من شااااااااااأل النظةم الا ةري الوةملل واملساااااااااااند    القواعد واملنفا  وغ  الام  عي واملنصاااااااااا  واملاودد  و   تقىل   ن ج ل 
.  41اعطىلام أل اوعز العراعة والانم ة الىلاف ة يف البلدال النةم ة وأل اساةه  يف حتق ق اعمن الئيائل وحتساني الائياة

 م اة أل تنفاي اساااااااااااااا ات   اةا وطن اة و قل م اة ودول اة لاوعاع وانبئل للحكوماةا واملنظماةا ا كوم اة الادول اة واإلقل 
  املشاةركة الشاةملة للمعارعني والصا ةدان والوةملني يف اةل اعمسة ، مبة يف  ل  تائةر املعارعني والساكةل اعتال ني

حني وغ ه  من تاائةر منا ل اعغياة والوةملني يف النظ  الئيائ ة، مبن ت ه    النسااةا، يف  وا اموةا احملل ة والفال 
 . 42اعسواع ا امو ة والوطن ة واإلقل م ة والدول ة 

وانبئل للحكومةا أل حتدد الفىلص املااةحة يف النظ  الئايائ اة لاحق ق اعهدام الوطن اة والواةمل اة لتمن الئايائل  ن د ل 
نم ة والائياة، وأل تقوم  ىلتااااااااااااد وق ةس الاقدم احملىلز يف حتق ق املقةتااااااااااااد وامل شااااااااااااىلاا اليت وضااااااااااااواهة ال ة الا

 .2025جلمو ة الصحة الوةمل ة لوةم  44، وغةايا الائياة الوةمل ة2030لوةم  43املسادامة

 
 2030 لوةم املسادامة الانم ة ال ة من 10-17 الفقىلة 41
 ..23i./75/2A/cمن قىلار اجلمو ة الوةمة لتم  املاحدة  31الفقىلة   42
43   &Lang=E1/70https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ 
44   en//2025-target-https://www.who.int/nutrition/global 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/
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 تعزيز التنسيخل والعمل املتعدد القطاعات وأ حاب املصلحة واملستوايت:  3-1-2

املسااااوايا،  انبئل للحكومةا واملنظمةا ا كوم ة الدول ة والشاااىلكةا يف الانم ة يف  ال  الق ةعةا وعلى مج ع  ن أ ل 
الومال على إكني اع اةط الئايائ اة الصااااااااااااااح اة وحتسااااااااااااااني الائايااة من الالل النظ  الئايائ اة املسااااااااااااااااداماة، واعطىل  
السااا ةساااةت ة والقةنون ة املوعزة، والقدراا امل ساااساااةت ة اليت توة  اعسااابةب والاداع ةا املاوددة لساااوا الائياة جبم ع  

وانبئل أل ا دي هيا الانسااا ق     نشاااةا   والب   ة املاصااالة ابعغياة. أشاااكةله والاحدايا االقاصاااةداة واال امةع ة 
اليت من شاااأسة اإلشاااىلام على تصااام      45و/أو توعاع اآلل ةا املاوددة الق ةعةا واملسااااوايا وأتاااحةب املصااالحة 

الانوع  وتنف ي الساااااااا ةسااااااااةا واالساااااااا ات   ةا والادالالا القةئمة على اعدلة والولوم واحملددة الساااااااا ةع اليت حت م  
 الثقةيف واليت تسةه  يف حتسني الناةئج الائيواة على املساوايا الوطن ة ودول الوطن ة واحملل ة. 

ىل  قةمة حوار شاااااةمل وشااااافةم ايفااااامن مشاااااةركة   نبل وانبئل للحكومةا واجلهةا الفةعلة ا كوم ة الدول ة أل ت سااااا 
 االا عنةاة الةتااااااة للم سااااااسااااااةا الصاااااائ ة مج ع أتااااااحةب املصاااااالحة واجلهةا الفةعلة يف النظ  الئيائ ة، مع 

واملاوساا ة ا   ، واملنا ني أتااحةب ا  ةزاا الصاائ ة، واعشاا ةص اعكثىل أتثىلًا ابجلوع وسااوا الائياة جبم ع 
 وجيب أل اانةول هيا ا وار مج ع أ وةد الانم ة املسادامة يف النظ  الئيائ ة. أشكةله.

ا كوم ة الدول ة ومنظمةا ا امع املدين والشاااووب اعتااال ة وا اموةا احملل ة وانبئل للحكومةا واملنظمةا  ن جل
اليي جيىلاه الق ةعةل الوةم واخلةص واملة ني  46أل تشااااااااا  ع زايدة االلاعام ابلومل يف ظل االسااااااااااثمةر املسااااااااا ول

الااززر والاباةدالا مع لادع  النظ  الئايائ اة املسااااااااااااااااداماة اليت إك ن اع اةط الئايائ اة الصااااااااااااااح اة، مع مىلاعاةة أو اه 
 اعولوايا الس ةسةت ة اعالىلى.

 إنشال آليات وأدوات للمساللة من أجل الر د والتقيي :  3-1-3

انبئل للحكومةا أل تيفااااااع أطىلًا ساااااا ةسااااااةت ة قةئمة على الولوم واعدلة وتنظ م ة وحمددة الساااااا ةع لاو  ه أنشاااااا ة   ن أ ل 
الئيائ ة والائياة، أو أل تقو اهة. وعل هة أل تنشاااااااااا  آل ةا مسااااااااااةالة توةلة  الق ةعني اخلةص والوةم املاول قة ابلنظ  

تىلتاد االماثةل  وشاةملة وشافةتة اكول من شاأسة توعاع ا وكمة الىلشا دة، واملداوالا الوةمة، واهل  ةا املسااقلة اليت 
رب يف املصةحل واملصلحة  واعداا، و  ىلاااا الشكةوى الفىلداة، واإل ىلاااا لاحسني املسةالة وحتداد و دارة الايفة 

الشااا صااا ة، واليفااامةانا ضاااد االالاالالا يف توازل القو ة، والقدرة على تساااواة وموةجلة النعاعةا اليت قد تقو ض  
وجياب أل حتىلص اجلهاةا الفاةعلاة ا كوم اة على أل اكول ا وار مع مج ع أتااااااااااااااحاةب  الصااااااااااااااحاة الواةماة والىلتاةه. 

 س ول ةا الواضحة اخلةتة ابملشةركة من أ ل اةاة املصلحة الوةمة. املصلحة شفةتًة وأل جيىلى وتًقة لتدوار وامل 
وانبئل للحكوماةا أل تومال، ابلشااااااااااااااىلاكاة مع املنظماةا البحث اة واملنظماةا ا كوم اة الادول اة، ويف ظال تعاااد  نبل

املشاااةراع البحث ة، وحساااب االقايفاااةا، على توعاع نظ  اإلحصاااةااا والىلتاااد الوطن ة القةئمة اليت جتمع الب ةانا 
وتوائمهة وتصااااان فهة بساااااب اخلصاااااةئص اال امةع ة والدميئىلات ة الىلئ سااااا ة، وعلى اساااااا دام امل شاااااىلاا القةئمة، 
ح ثمة اكول  ل  ممكًنة، مبة يف  ل  امل شااااااااىلاا اخلةتااااااااة أبهدام الانم ة املسااااااااادامة، يف مج ع  وانب النظ  

 
قىلاىل تىلاق اخلرباا الىلت ع املساااوى  شااأل الشااىلاكةا يف مة  ني تميكن االطالع على معاد من املولومةا عن الشااىلاكةا املاوددة أتااحةب املصاالحة يف    45

 .ن2018ل 2030أتحةب املصلحة املاوددان لاموال اعمن الئيائل والائياة وحتس نهمة يف  طةر ال ة عةم 
 ن.2014مبة اامةشى مع مبةدئ جلنة اعمن الئيائل الوةملل اخلةتة ابالساثمةر الىلش د يف نظ  العراعة واعغياة ل   46
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، 48، وتىلك باة اعغياة وسااااااااااااااالماهاة، وا ةلة الائايواة47الئايائ اة والنااةئج املاول قاة ابعمن الئايائل، واع ةط الئايائ اة
والووامل اجلنسااااااااااةن ة وغ هة من الووامل اال امةع ة  اا الصاااااااااالة، وحتسااااااااااني تواتىلهة و وداة للنهوض لعداد 
السااااا ةساااااةا واملساااااةالة واسااااااهدام الربامج الوةمة على  و أتيفااااال. وانبئل للحكومةا وأتاااااحةب املصااااالحة 

  ةانا الش ص ة واجلمةع ة  شأل النظ  الئيائ ة، على  و مالئ .اآلالىلان احملةتظة على الب
وانبئل للحكومةا أل تساثمىل يف البحوث وتبةدل املوةرم املاول قة أبو ه ال ا ا  ني اع وةد الئيائ ة والائيواة  ن جل

 ةع ة والساااااااااااااالوك ة واالقاصااااااااااااااةداة واال امةع ة والب   ة ودانةم ك ةا السااااااااااااااوع من أ ل إكني تق    اآلاثر الق
للساااااااا ةسااااااااةا والربامج اليت  ىلى تنف يهة ومدى توق د أو ه الافةعل  ني الوىلض وال لب على ن ةقةا  الفة 

 على طول سلسلة اإلمداداا.
وانبئل للحكومةا، و دع  من مج ع أتااحةب املصاالحة املون ني، مبن ت ه  املنظمةا ا كوم ة الدول ة والسااكةل   ن د ل 

وعز حسااااب االقايفااااةا، االساااااثمةر يف القدراا البشااااىلاة والنظةم ة وامل سااااسااااةت ة اعتاااال ني وا اموةا احملل ة، أل ت 
لاحل ل مولومةا النظ  الئيائ ة   ىلاقة شاااةملة  ئ ة دع  خت  ا اإل ىلاااا الرباا ة وتنف يهة ورتااادهة وتق  مهة، 

  امةع ة. مع مىلاعةة ا ة ة    ت واىل ُسج ماوددة الا صصةا تشمل املسةئل الفن ة واالقاصةداة واال 

 تعزيز مشاركة الس ان األ ليني واجملتمعات احمللية وإدماجه  يف النظ  الغذائية: 3-1-4

انبئل للحكومةا وأتااااااااااحةب املصاااااااااالحة املون ني أل اوعزوا املشااااااااااةركة الكةملة والفوةلة للسااااااااااكةل اعتاااااااااال ني  ن أل
، يف حوكمة النظ  اعشاااااا ةص  وي اإلعةقةوا اموةا احملل ة، ال ساااااا مة النسااااااةا والفا ةا والف ةا املهمشااااااة و 

الئيائ ة والائياة عن طىلاق ا وار، حسااب االقايفااةا، واملشااةوراا، ومن الالل تقواة اآلل ةا ا امو ة لاحق ق 
املشااااةركة الشااااةملة على املساااااوايا احملل ة ودول الوطن ة والوطن ة واإلقل م ة. وابلنساااابة    السااااكةل اعتاااال ني، 

   الاشاااةور الفوةل وا دي من الالل م ساااساااةا  الامث ل ة  ئ ة ا صاااول على مواتقاه  جيب أل اسااااند  ل  
 ا ىل ة واملسبقة واملسان ة وتًقة إلعالل اعم  املاحدة اخلةص ابلشووب اعتل ة.

وانبئل للحكومةا وأتااااااااااااحةب املصاااااااااااالحة املون ني أل ادعموا  نةا القدراا وأل اوعزوهة، مبة يف  ل  قدراا  نبل
السااااااااكةل اعتاااااااال ني وا اموةا احملل ة ل امكنوا من املشااااااااةركة مشااااااااةركة كةملة وتوةلة يف وضااااااااع الساااااااا ةسااااااااةا 

 واالس ات   ةا املاول قة ابلنظ  الئيائ ة. 

 غذائية املستدامة للتو ل إىل أمناط غذائية  حية سالسل اإلمدادات ال  2-3 -   ال
 يف سياق االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتغّّي املناخ 

ساااالسااال اإلمداداا الئيائ ة دورًا مهًمة يف تاااحة اإلنساااةل وقدرة النظ  الئيائ ة على الصااامود واسااااداماهة  ت دي  -55
االقاصاااةداة واال امةع ة والب   ة، مبة يف  ل   تاااالح النظ  اإلاكولو  ة. وتومل ساااالسااال اإلمداداا الئيائ ة، من مىلحلة 

اوب ة والاوزاع وتااااااواًل    مىلحلة االساااااااهال  والاسااااااواق، على ن ةقةا اإلناةج والا عان واملنةولة  ود ا صااااااةد والا ه ع وال
وه ةكل ومساااوايا ماوددة ومانوعة، من سااالساال اإلمداد البساا  ة    السااالساال الشاادادة الاوق د ومن سااالساال اإلمداد 

 
 .و وداة الئيائ ة اع ةط وتنو ع الئيائل املانةول س مة ال   47
 .لبشىليحةلة النقص يف املئيايا الدق قة واجلس  ا ق ةسةا   ل  يف مبة   48
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اراا اليت تقوم هباة اجلهاةا احملل اة    الواةمل اة اليت تشاااااااااااااامال الوادااد من اجلهاةا الفاةعلاة يف النظ  الئايائ اة. وا تاب على القىل 
الفةعلة يف أي مىلحلة، تداع ةا على تواتىل اعغياة املئياة و اتحاهة  كلفة م ساورة و  ىلاقة اساهل ا صاول عل هة و صاورة 

واكم ل هيا القسا  اعهدام الواردة يف عقد اعم  املاحدة للعراعة اعساىلاة،  .49مقبولة وآمنة من أ ل أ ةط غيائ ة تاح ة
ليفاااااوا على أن ة توعاع الائياة يف سااااالسااااالة اإلمداداا الئيائ ة، واق ح ساااااباًل لاه  ة ساااااالسااااال  مداداا غيائ ة واسااااال ا ا

مساااادامة وقةدرة على الصااامود واالسااااهال  واإلناةج املساااادامني يف ظل تئ   املنةخ وتدهور املوارد ال ب و ة، ميكىلًا اب ة ة 
ال امةع ة لالساااااااااادامة وتاااااااااحة اعتىلاد وا  واانا والنبةاتا والنظ  اإلاكولو  ة    مىلاعةة اع وةد االقاصاااااااااةداة والب   ة وا

وانبئل لل  وط الاو  ه ة ال وع ة أل تقوم خبدمة ا كومةا وأتاااحةب املصااالحة  آل واحد يف سج الصاااحة الواحدة. يف
واملعارعني اعسااىلاني، مبة يف  ل  اآلالىلان من أ ل تقواة املنا ني احملل ني اليفااوفةا، تيفاااًل عن أتااحةب ا  ةزاا الصاائ ة 

 يف مشةركاه  يف سالسل اإلمداداا الئيائ ة.

 تعمي  الت يّ  ممل تغّّي املناخ والتخفي  من آاثره عرب سالسل اإلمدادات الغذائية املستدامة:  3-2-1

والق ااةع اخلااةص انبئل للحكومااةا والشااااااااااااااىلكااةا يف الانم ااة ومنظمااةا ا امع املاادين واملنظمااةا غ  ا كوم ااة   ن أل
الاوةول مع منا ل اعغياة ومنظمةا  ل امكنوا من كساااااااااب سااااااااابل مو شاااااااااة الئقة وحتساااااااااني قدرة ساااااااااالسااااااااال 
اإلمداداا الئيائ ة على الصاااامود يف و ه آاثر تئ   املنةخ من الالل  دارة امل ةطىل، و نةا الاأهب والقدرة على 

السااااال اإلمداداا الئيائ ة على الب  ة. وميكن أل  الصااااامود، والا ف   من حد ة اآلاثر السااااالب ة امل تبة على سااااا 
اشمل  ل  البنةا على املوةرم احملل ة واال اكةراا وتوعاع ا صول على الاموال، والدمةا اإلرشةد، والاأمني، 
والانب  ابل قا، ونظ  اإلنيار املبكىل، وتنم ة القدراا، وتقةساااااا  املوةرم، ونشااااااىل املولومةا وتقدمي املسااااااةعدة 

ة اةاة احملةتااا ل والثىلوة ا  وان ة ومصاااةاد اعمسة  ونظ   ب قةا اخلدمةا.من الالل ت  وميكن أل اشااامل أايفاااً
اإلناةج عموًمة، من ح ق احملاوى الائيوي واإلناة  ة، من اآلاثر املاوقوة لائ   املنةخ اليت تا ل ى على شااااااااااااااكل 

ا اجل  دة يف العراعة القةدرة آتةا وأمىلاض وتاااااادمةا مىلتب ة ابل قا. وقد ان وي  ل  على نشااااااىل املمةرسااااااة
على الصاااااامود، واعامةد على املساااااااوى احمللل اعتاااااانةم املقةومة لل فةم أو اجلل د أو ا ىل  أو االالابةراا أو 

اسااااااااااااااببهاة تئ   املناةخ أو اليت ا دي    تفاةقمهاة، وا اد من الفاةقاد  واد ا صااااااااااااااةد وتواقاد اعغايااة   اعمىلاض اليت
 ول دة لتتول املنا ة.اعالىلى، وت واىل املبةدراا امل
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وانبئل للحكوماةا، واملنظماةا ا كوم اة الادول اة، والق اةع اخلاةص، وا امع املادين، وأتااااااااااااااحاةب املصاااااااااااااالحاة   نبل
املون ني اآلالىلان توعاع العراعة املساااادامة مثل ُسج العراعة اإلاكولو  ة وغ هة من الُنهج املباكىلة على مسااااوايا 

 مة نظ  غيائ ة مساااااااادامة اكول من شاااااااأسة النهوض ابعمن الئيائل والائياة. الفة من الومل ة الىلام ة     قة
ة الاواةول مع املعارعني وغ ه  من منا ل اعغايااة ودعمه  للحاد من اآلاثر الب   اة امل تباة  وااوني  عل ه  أايفاااااااااااااااً

ة املعارعول اليان اوامدول على النظ  الئيائ ة، مع توعاع الانوع الب ولو ل واالع ام ابجلهود اإلجية  ة اليت ابيهل
وميكن حتق ق  ل  عرب تشاااااا  ع اعامةد الاكنولو  ة املنةساااااابة وممةرسااااااةا اإلدارة على  املمةرسااااااةا املسااااااادامة.

مساوى املعرعة لاحسني كفةاة  ناةج احملةت ل وعرب توعاع اإلناةج واالسا دام املس ولني واملسادامني لاااااااامب داا 
 وهة والاقل ل يف الوقت نفسااه من آاثرهة الساالب ة على الب  ة وتااحة اإلنسااةل.اآلتةا واعمسدة  ئ ة توظ   منةت

وانبئل للحكوماةا أل تشاااااااااااااا  ع توظ   امل ىل اةا العراع اة لكال وحادة من امل اةه وال  اة وال اةقاة وال اد الواةملاة 
يف  ل   و ة لمبةواعراضااااااال، وأل حتد من انبوةاثا غةزاا الدت  ة وتقدال الانوع الب ولو ل وتدهور املوارد ال ب 

اامةشاااااااااااى مع مساااااااااااةنةاة احملددة وطنً ة يف اتفةع ابراا وأدواا الا   ا الوطن ة اعالىلى   زالة الئةابان، مبة
  اا الصلة.

ة للىلتااااااااااااااد لمبة ت هاة نظ  اإلنيار املبكىلن،  ن جل وانبئل للحكومةا أل تنشاااااااااااااا ، ح ثماة اكول  ل  مناةساااااااااااااابًاة، نظماً
ابلانواع املاكةمل والانوع الب ولو ل العراعل، وتااااااااااحة ال  ة، و ودة   وم شااااااااااىلاا لل ودة لمثل الئةايا املاول قة

امل ةه، ودالل املعرعة، وأسااااااااااوةر اعغياةن، ومقةا ا أالىلى الةتااااااااااة ابلنظ  الئيائ ة واع ةط الئيائ ة ك عا من 
 الس ةسةا.س ةسةا حتداد الئةايا املاول قة ابلب  ة واملنةخ لىلتد تئ   الظىلوم وتوةل ة االسا ةابا يف اةل 

وانبئل للحكومةا واملنظمةا البحث ة وامل سااسااةا اعكةدمي ة واجلةموةا أل تشاا  ع تول د واسااا دام املوةرم   ندل
القةئمة على الولوم واعدلة، مبة ت هة املوةرم اعتاااال ة والاقل داة واحملل ة، اليت توىلض اساااا ات   ةا ختف   آاثر 

يف النظ  الئيائ ة املساادامة واع ةط الئيائ ة الصاح ة والامك ن ة.   تئ   املنةخ والاك    موه والصامود يف و هه،
املوةرم احملل ة والاقل داة، وأل تشاااااااااااامل  على وجيب على البحوث أل تكول قةئمة على الولوم واعدلة ومنفاحة

اليفااااااااااامةانا لاحداد تيفاااااااااااةرب املصاااااااااااةحل احملامل و دارته. كمة انبئل أل تىلك ع على الادالالا ونقةط الدالول 
ت ه  السا ةساةت ة احملاملة ليفامةل مساةنة اإلناةج العراعل املساادام واإلناة  ة، مبة يف  ل  من ح ق الائياة، ومبة

ن سااااابل الو ش وتوعز احا ةز  املمةرساااااةا اليت تقو ي قدرة ساااااالسااااال اإلمداداا الئيائ ة على الصااااامود وحتسااااا 
ةئ ة، والا ه ع، والاوب ة، والب ع ابلا عئة، واعساااااواع الكىل ول والثىلوة ا  وان ة ومصاااااةاد اعمسة  وتىل  ة اعح ةا امل

والوتااااااااول  ل هة، واالساااااااااهال  املساااااااا ول، يف الا ف   من آاثر تئ   املنةخ والاك    موهة ويف ا د من اآلاثر 
 الب   ة السلب ة واةاة املوارد ال ب و ة وتوسة و داراة واسا دامهة على  و مسادام.
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 استخدم املوارد الطبيعية وإدارهتا على حنو مستدام يف إنتاج األغذية: تعزيز  3-2-2

انبئل للحكومااةا، واملعارعني ومنظمااةا ، والق ااةع اخلااةص، وأتااااااااااااااحااةب املصاااااااااااااالحااة املون ني اآلالىلان، الاوااةماال  ن أ ل 
ملنظمة تحة ال  ة كأمىل أسةسل لنظ  اإلناةج العراعل مع  االا االهامةم الوا ب لل  وط الاو  ه ة ال وع ة  مع 

وانبئل للحكومةا أل تش  ع اسا دام ممةرسةا اإلدارة املاكةملة  اعغياة والعراعة  شأل اإلدارة املسادامة لل  ة. 
خلصااااااااااااو ة ال  ة واملئيايا و ناة  ة الدمةا النظ  اإلاكولو  ة من أ ل اإلناةج املسااااااااااااادام، وتوعاع االساااااااااااااوةنة  

واملمةرساااةا العراع ة املساااادامة من أ ل احملةتظة على الانوع الب ولو ل لل  ة  خبدمةا اإلدارة املساااادامة لتراضااال  
 ه. وتوازل املئيايا، وا د من آتكل ال  ة، وحتسني  دارة امل ةه، وتوعاع ختعان الكىل ول واحا ةز 

نهمة من أ ل العراعة  نبل وانبئل للحكومةا أل توعز  دارة املوارد املةئ ة واسااااااا دامهة على  و مسااااااادام وأل حتساااااا 
و ناةج اعغياة عرب حتساااااني الانظ   والُنهج الشاااااةملة والاشاااااةرك ة إلدارة املوارد املةئ ة   ىلاقة ماكةملة على ن ةع 

عاع الاوةول يف اةل امل ةه اليت تشااامل منظمةا ا امع امل ةه، ح ثمة اكول  ل  منةساااًبة، وُسج تو  مساااا موةا
املدين ومنظمةا املعارعني والفالحني وغ ه  من تااائةر منا ل اعغياة والساااكةل اعتااال ني وا اموةا احملل ة 
والق اةع اخلاةص وأتااااااااااااااحاةب املصاااااااااااااالحاة املون ني اآلالىلان واليت تىلاعل تنو ع االحا اة اةا من امل اةه يف  ال  

ومن شاااااأل هيه الُنهج أل تشااااا  ع نظ  الىلي اليت تساااااا دم املوارد املةئ ة   ىلاقة مساااااادامة والفض  الق ةعةا.
هدر امل ةه، وأل تدع  االسااا دام املنه ل للاكنولو  ةا املنةساابة لاوت  امل ةه، وأل تقلل من تلو ث امل ةه النةتج 

ة للم ةه و عةدة اساااااا دامهة عغىلاض منعل ة عن العراعة، وأل توعز االساااااا دامةا املاوددة اآلمنة والسااااال مة     ً 
اااة مع   و ناااة  ااة من غ  اإلضااااااااااااااىلار  قاادرة املعارعني ومنا ل اعغااياااة على زراعااة مااة اكفل من اعغااياااة املئااي 

االع ام ابعن ة البةلئة اليت تكاسااااا هة  مكةن ة وتاااااول مج ع اعشااااا ةص املق مني والوةملني يف املنةطق الىلاف ة 
 امهة الش صل واملنع .   امل ةه السا د

وانبئل للحكومةا وأتااااااااااااحةب املصاااااااااااالحة املون ني اآلالىلان اةاة الانوع الب ولو ل لتغياة والعراعة وتااااااااااااونه  ن جل
واساا دامه على  و مساادام من أ ل توعاع قدرة النظ  الئيائ ة على الصامود. وجيب اسااكمةل  ل  ابعامةد  

وارد ال ب و اة وت ب قهاة مثال العراعاة الويفااااااااااااااوااة وُسج العراعاة  املماةرسااااااااااااااةا املسااااااااااااااااداماة إلنااةج اعغايااة و دارة امل
 اإلاكولو  ة وغ هة من الُنهج املباكىلة.

وانبئل للحكومةا أل تو م جبم ع أتااحةب حقوع ا  ةزة املشااىلوعة وبقوقه ، مبة يف  ل ، حسااب االقايفااةا   ن د ل 
اعتل ة وا اموةا احملل ة اليت توامد نظ  ح ةزة  وإةشً ة مع الاشىلاوةا الوطن ة، حقوع ا  ةزة املشىلوعة للشووب 

 االا عنةاة الةتااااااااة لاوت    عىلت ة وإةرس ا وكمة اليات ة لتراضاااااااال ومصااااااااةاد اعمسة  والئةابا، وأل حت مه  مع 
تىلص الوتااااااااول املنصاااااااا  للنسااااااااةا مبة اامةشااااااااى مع اخل وط الاو  ه ة ال وع ة  شااااااااأل ا وكمة املساااااااا ولة   ةزة  

وضااااااااااااواهة جلنة اعمن الئيائل الوةملل. وجيب اح ام املوةرم واملمةرسااااااااااااةا الاقل داة واجلمةع ة   اليت  50اعراضاااااااااااال 
 عتحةب ا قوع ه الا، واةاة أ ةطه  الئيائ ة الاقل داة، و سنةد اعولواة لائيااه  ورتةهه . 

الائياة  عل، ابلنساابة   وانبئل للحكومةا أل تو م أبن ة الىلعةة، و دارة املىلاعل على  و مسااادام، ونظ  الىل  نهل
والنظ  اإلاكولو  ة الصاااااااااااح ة وسااااااااااابل الو ش يف املنةطق الىلاف ة وساااااااااااالسااااااااااال اإلمداداا الئيائ ة القةدرة على 

 
 .4-9، و2-9، و1-1-3ال س مة الفقىلاا    50
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الصامود، وأل تشا  ع نظ  الىلعل املن فيفاة املدالالا إلناةج اعغياة الصاح ة ا  وان ة املصادر اليت تساةه  يف 
 ا د من الفقىل واجلوع.

 التغذية يف الزراعة وسالسل إمدادات األغذية:تعزيز  3-2-3

ساا ةسااةاة   انبئل للحكومةا أل ختصااص م عان ة لتهدام الائيواة وأل تداهة، ح ثمة اكول  ل  منةسااًبة، يف ن أل
الوطن ة املاول قة ابلعراعة وساااااا ةسااااااةاة اعالىلى  اا الصاااااالة للاوتاااااال    أ ةط غيائ ة تااااااح ة من الالل النظ  

 الئيائ ة املسادامة.
وانبئل للحكومةا والق ةع اخلةص وأتااااااااااحةب املصاااااااااالحة املون ني اآلالىلان تشاااااااااا  ع االساااااااااااثمةراا العراع ة   نبل

وتوعاعهة ودع  منا ل اعغياة ل وامدوا ممةرساةا اإلناةج املساادام ول نا وا أغياة مانوعة تساةه  يف  51املسا ولة
سا مة  اع ةط الئيائ ة الصاح ة وتوتىل الدالل الالئق وسابل الو ش والقدرة على الصامود للصا ةدان واملعارعني، ال

وجيب أل اشااامل  ل  دع  املمةرساااةا  عارع.أتاااحةب ا  ةزاا الصااائ ة و/أو املعارع اعساااىلاة، وللوةملني يف امل
املسااااادامة إلناةج احملةتاااا ل، والثىلوة ا  وان ة، وا ىلا ة العراع ة، ونظ  ا  واانا ومصااااةاد اعمسة  لمبة يف  ل  

  نظ  الص د ا ىليف وتىل  ة اعح ةا املةئ ةن وتش  وهة.
ة ا يفاااااااىلاة وشااااااابه ا يفاااااااىلاة واساااااااا دام وانبئل للحكومةا أل تقوم ح ثمة اكول  ل  منةساااااااًبة،  دمج العراع ن جل

اعراضاااااااااااااال يف االساااااااااااااا ات   اةا والربامج الوطن اة واحملل اة املاول قاة ابلنظ  الئايائ اة وتنم اة الائايااة ويف الا   ا 
ا يفاااااااااىلي واإلقل مل،  وتااااااااافهمة مساااااااااةنة ق  مة يف إكني اع ةط الئيائ ة الصاااااااااح ة من الالل النظ  الئيائ ة 

 ر  مداداا اعغياة املئياة واملأمونة. املسادامة وأل تدع  اساقىلا
والق اةع اخلاةص ومىلاكع البحوث واجلاةمواةا وأتااااااااااااااحاةب املصاااااااااااااالحاة املون ني اآلالىلان توعاع  للحكوماةاوانبئل   ن د ل 

الب  ةا الامك ن ة ملسااااااااةعدة منا ل اعغياة وت ساااااااا  وتااااااااوهل     الاكنولو  ةا واملمةرسااااااااةا امل سااااااااورة الكلفة 
الاقل ادااة، واملساااااااااااااااةعادة الفن اة، والاادرااب على املهاةراا، و اة ج اععماةل الشاااااااااااااااةملاة واملباكىلة، مباة ت هاة املواةرم  

واملساااادامة املك  فة مع االحا ة ةا واعولوايا احملل ة، واملولومةا املاول قة ابلائياة واع ةط الئيائ ة الصاااح ة من  
أ ل إك نه  من توعاع  الىلى لإلرشااةد من الالل النظ  الئيائ ة املسااادامة يف العراعة، واخلدمةا/ الربامج الفن ة اع 

  يف اعسواع.   اإلناةج املسادام، واةاة الانوع الب ولو ل، وضمةل سالمة اعغياة وحتسني  وداة الائيواة 
وانبئل للحكومةا أل تدع  نظ  مولومةا الساااوع اليت توتىل املولومةا الشااافةتة واليت اساااهل الوتاااول  ل هة   نه ل 

ويف الوقت املنةسااااااااااب عن موةمالا السااااااااااوع املاول قة ابعغياة، مبة يف  ل  حتسااااااااااني تابع  عول اإلمداداا  
قل م ة من مجلة أطىلام أالىلى، ح ثمة  ا ةل ة واملسااااااااقبل ة والب ةانا املاول قة ابعساااااااوةر، لتساااااااواع احملل ة واإل 

اكول  ل  ممكًنة ومنةسااًبة. وااوني  على ا كومةا أل تدع  البحوث العراع ة االقاصااةداة حول مواضاا ع قد  
تشااامل الا ةرة واآلاثر امل تبة على السااا ةساااةا ا كوم ة. وانبئل   ىلاا املعاد من الىلتاااد ودراساااةا الساااوع  

 قدر كةٍم، مبة يف  ل  اليت ا تب عل هة أثىل كب  يف الائياة واحملةتااااااااااااااا ل   للسااااااااااااااالع اليت ال اا  الابل ا عنهة 
 املهملة وغ  املسائلة ابلكةمل.  

 
توتااا ةا جلنة اعمن الئيائل الوةملل يف اةل و  ، الئيائل الوةملل اخلةتاااة ابالسااااثمةر الىلشااا د يف نظ  العراعة واعغياة مبةدئ جلنة اعمن  مع  اامةشاااى مبة   51

 الس ةسةا  شأل االساثمةر يف زراعة أتحةب ا  ةزاا الصئ ة.
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وانبئل للحكوماةا والق اةع اخلاةص واجلهاةا املاة اة وأتاااااااااااااااحاةب املصااااااااااااااالحاة املون ني اآلالىلان االسااااااااااااااااثماةر   نو ل 
مثال الفاةكهاة واخليفاااااااااااااااةر، والبقول اةا،  البحوث ونقال املواةرم واال اكاةر إلنااةج اعغايااة املئايااة واملانوعاة  يف 

 وا بوب الكةملة، واجليور، والدرانا، والبيور، واجلوزايا، واعغياة ا  وان ة املصدر. 
وانبئل للحكومةا أل توعز االساا ات   ةا أو اخل وط الاو  ه ة أو الصااكو  اليت تدع  اختة  الادا   املنةساابة  ن زل

، واليت توعز الائياة يف سااالساال اإلمداداا العراع ة والئيائ ة 17لامكني اع ةط الئيائ ة الصااح ة، وتًقة للفقىلة 
تيفاااًل عن الاشااىلاوةا والساا ةقةا   1053-66، و22تقىلته  يف  1752-57مع مىلاعةة قىلاري مجو ة الصااحة الوةمل ة  

 والقدراا الوطن ة.

 حتسني ختزين األغذية وجتهيزها وتعبئتها وحتويلها وتعديل تركيبتها:  3-2-4

انبئل للحكومةا والق ةع اخلةص وأتااااااحةب املصاااااالحة اآلالىلان االساااااااثمةر، ح ثمة اكول  ل  منةسااااااًبة، يف  ن أل
البن ة الاحا ة لمثل مىلاتق الا عان، والبن ة الاحا ة للنقل، واعسااااااااااواع املةداة، ونظ  مولومةا السااااااااااوعن والدع  

اة، مبن ت ه  أتحةب ا  ةزاا الصئ ة اللو سيت لافةدي الفةقد واملهدر  ود ا صةد ودع  قدرة منا ل اعغي
وامل ساااااساااااةا املانةه ة الصااااائىل والصااااائ ة واملاوسااااا ة ا   ، على توت  اعغياة املانوعة والقة لة للال  واملأمونة 

لااااالااااافاااااقاااااىلاا   ة  وتاااااقاااااااً مساااااااااااااااااااااااااااداماااااااة  والااااااادولااااا اااااااة  ااااا اااااىلع  واإلقااااالااااا ااااامااااا اااااااة  احملااااالااااا اااااااة     43و  41لاااااتساااااااااااااااااااواع 
 لجن. 1-1-3و

اخلااةص واملعارعني وغ ه  من املنا ني ومجو ااةا ، توعاع تقل اال الفااةقااد واملهاادر من وانبئل للحكومااةا والق ااةع   نبل
واشااااااامل  ل  كاًل   اعغياة يف املعارع الالل الا عان  ود ا صاااااااةد، وط لة ت ة الا ه ع والنقل والب ع ابلا عئة.

د الاكنولو  ةا من الادراب املدتوع من ال لب و نةا القدراا لاحسااااااااااني ممةرسااااااااااةا اإلدارة وتشاااااااااا  ع اعامة
ة تكث   اجلهود لاحادااد كم اة الفاةقاد من اعغايااة يف مىلاحال ختعانهاة وجته عهاة 54املالئماة . وااوني  عل ه  أايفاااااااااااااااً

وحتوالهة و عةدة تىلك باهة واملهدر من اعغياة يف مىلحليت الب ع ابلا عئة واالساااااااااااااهال ، والساااااااااااااكشااااااااااااةم ك ف ة 
غياة وكم اهة ولل سااةئىل االقاصااةداة، اعمىل اليي قد ا دي الاقل ل منهمة من أ ل وضااع حد ل ا ع  ودة اع

 أايًفة    زايدة الكفةاة يف اسا دام املوارد مع مة ا تب على  ل  من أثىل  جيةيب على تئ   املنةخ.
وانبئل للحكومةا والق ةع اخلةص ومىلاكع البحوث أل ادعموا البحق والىلتاااااااااااااد والا واىل وزايدة اساااااااااااااا دام  ن جل

ةا الا ه ع املباكىلة وتًقة لت وةد الثالثة للانم ة املسااااادامة واليت من شااااأسة أل حتةت  على تكنولو  ةا وممةرساااا 
احملاوى الائيوي لتغياة، وأل تقلل الفةقد من املئيايا  ود ا صااااااةد، وأل تول د، ح ثمة اكول  ل  منةسااااااًبة، 

غياة، وأل توعز الا عان ال وال منا ةا  دادة  اا ق مة ميفاااااةتة من املنا ةا الثةنواة النةمجة عن جته ع اع
اع ل لتغياة ال ساااااا مة الالل ت اا اجلفةم والف يفااااااةانا وعدم كفةاة اإلناةج. وانبئل  االا عنةاة الةتااااااة 
للا ه ع من  ةنب مجو ةا املنا ني من أتااااااحةب ا  ةزاا الصاااااائ ة واملعارعني اعسااااااىلاني، ال ساااااا مة النسااااااةا 

  . وجيب أل اكول تدع   اعغياة قةئًمة على اعدلة والولوم وقد منه ، وامل سااااسااااةا الصاااائ ة واملاوساااا ة ا 
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اشاااكل  عًاا من اإل ىلاااا اخلةتاااة ابلائياة، عند االقايفاااةا، ويف سااا ةقةا حمددة، ملوةجلة حةالا النقص يف 
م املئيايا الدق قة املث ة للقلق على مسااااوى الصاااحة الوةمة مبة اامةشاااى مع الاشاااىلاوةا الوطن ة. وجيب أل تقو 

الساا ةسااةا والربامج الوةمة  اشاا  ع الادع   تقا عندمة اكول هنة  قةعدة اث اة من الولوم واعدلة، وال انبئل 
أل اصااااااىلم  ل  االنابةه عن توعاع اع ةط الئيائ ة الصااااااح ة املانوعة من الالل النظ  الئيائ ة املسااااااادامة على 

 املدى ال وال.
، أل تشا  ع االسا ات   ةا واخل وط الاو  ه ة والصاكو  اخلةتاة وانبئل للحكومةا، وتًقة للسا ةقةا الوطن ة ندل

ابلاوسااااااا   الائيوي وأل تدع  الادا   املنةسااااااابة القةئمة على اعدلة والولوم، مبة يف  ل  النظىل يف ال ا مانوعة 
وقةئمة على الولوم واعدلة لوضااااااااااع   ةقةا الاوساااااااااا   على اجلعا اعمةمل للمنا ةا لواليت ميكنهة أل تشاااااااااامل 
الاوسااااا   الافسااااا ي واإلعالملن، مع مىلاعةة مواتااااافةا ه  ة الدسااااااور الئيائل وال وطهة الاو  ه ة وتوتااااا ةاة  
وغ   ل  من املوةا  الدول ة والوطن ة  اا الصلة واملافق عل هة، وال واج هلة، ملسةعدة املساهلكني على الق ةم  

  هة على اعطفةل.مع ال ك ع  صورة الةتة على أتث 55خب ةراا مسان ة وتح ة
وانبئل للق ةع اخلةص أل اسااةه  يف حتق ق أهدام الصااحة الوةمة، مبة يف  ل  تل  املنصااوص عل هة يف ال ة  نهل

واملاسااااااااااااقة مع الاشااااااااااااىلاوةا واللوائ  الانظ م ة واعولوايا والقوانني الوطن ة ومع اخل وط الاو  ه ة  2030عةم  
غياة عرب  ناةج اعغياة املئياة واملأمونة اليت تسةه  يف توت   ا الوطن ة  شأل اع ةط الئيائ ة القةئمة على اع

غاايائل تااااااااااااااحل واليت اا   ناااة هااة   ىلاقااة مسااااااااااااااااادامااة مبااة ا دي    زايدة احملاوى الائاايوي واحملااةتظااة عل ااه، 
يت املئيايا الوتشااااااا  وهة، وأل ابيل اجلهود لائ   تىلك بة اعغياة، عند االقايفاااااااةا، من الالل ا د من حماوى 

 .تاسبب  شواغل على مساوى الصحة الوةمة
وانبئل للحكومةا أل تشاااااا  ع، ح ثمة اكول  ل  منةسااااااًبة، اجلهةا الفةعلة املون ة ابعغياة يف الق ةع اخلةص،   ن و ل 

مبااة يف  لاا  الق ااةع اخلااةص احمللل، على الوماال على اعامااةد تئل   أكثىل اسااااااااااااااااادامااة من النااةح ااة الب   ااة وأمااةاًن  
 للمنا ةا. 

 حتسني تغذية و حة العاملني يف املزارع والنظ  الغذائية:  3-2-5

جلم ع املعارعني وغ ه  من منا ل اعغياة والوةملني ت هة    56انبئل للحكومةا أل تيفاااااامن اح ام ا ق يف الومل  ن أ ل 
لمبة يف  ل  املهة ىلان والومةل غ  الشاااااااااىلع نين واةااه و عمةله، واةاة ه الا اعشااااااااا ةص وساااااااااالماه ، وعدم 

أي عبا غ  ضااىلوري ميكنه أل ا ثىل ساالًبة على حةلاه  الصااح ة، مبة يف  ل  اخنىلاط اعطفةل يف اعشاائةل   و ود 
 امل  اة لمثل عمل اعطفةلن. 

وانبئل للحكوماةا أل توت ىل، وللمنظماةا ا كوم اة الادول اة والق اةع اخلاةص وأتااااااااااااااحاةب املصاااااااااااااالحاة املون ني  نبل
 ىلامج ا ماةااة اال اماةع اة ملنا ل اعغايااة والواةملني يف ااةل اعغايااة اآلالىلان أل اوعزوا، ح ثماة ان بق  لا ،  

أ ةط  ملسااااةعدا  على الاماع ابعمن الئيائل، وكسااااب دالل وأ ور الئقة وساااابل ع ش كةت ة، وا صااااول على
 غيائ ة تح ة والدمةا تح ة منةسبة ميكنه  حتمل كلفاهة.

 
 .10-66وقىلار مجو ة الصحة الوةمل ة  17-57من قىلار مجو ة الصحة الوةمل ة  61و 4-40الفقىلاتل    55
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ن ا ةلة   ن جل الائيواة للوةملني ت ه، وايفااااااامن حصاااااااوهل  على م ةه الشاااااااىلب النظ فة وانبئل للق ةع اخلةص أل قسااااااا 
واملأمونة والصاىلم الصاحل واعغياة املئياة يف مكةل الومل، واساه ل ا صاول على اخلدمةا الصاح ة املاصالة 

 ابلائياة واش  ع  نشةا مىلاتق للىلضةعة ال ب و ة.
النظ     آلالىلان تشااااااااا  ع إاع الوةملني يف وانبئل للحكومةا والق ةع اخلةص وأتاااااااااحةب املصااااااااالحة املون ني ا  ند ل 

ت هااة نظ     الئاايائ ااة، مبن ت ه  الومااةل املومس ني واملهااة ىلان، ابلصاااااااااااااااحااة اجل اا دة والىلتااةه، واعامااةد الااادا  ، مبااة 
توت  ظىلوم الومل   اإلنيار املبكىل، لا ن ب اناشاااااةر اعمىلاض املوداة، مبة يف  ل  أتمني املوداا الوقةئ ة عرب 

االقايفااااااةا، ظىلوم الو ش املنةساااااابة مبة يف  ل  للومةل املومس ني واملهة ىلان. وانبئل تدراب  املنةساااااابة، وعند 
الومةل على ك ف ة اناشااااااةر اعمىلاض املوداة وعلى ال ىلاقة اليت ميكنه  هبة اةاة أنفسااااااه  وزمالئه  واعغياة  

للقوانني الوطن ااة والاادول ااة    واملواد اليت ااوااةملول موهااة. وانبئل للحكومااةا والق ااةع اخلااةص االع ام، وتقاًاة 
توعاع تح ة الوةملني يف املعارع والنظ  الئيائ ة    اا الصلة، ابلدور اليي ت داه منظمةا املعارعني والومةل يف 

 ورتةهه . 

 مت ني الشباب يف النظ  الغذائية: 3-2-6

املون ني اآلالىلان  شااااااااااىلا   انبئل للحكومةا واملنظمةا ا كوم ة الدول ة والق ةع اخلةص وأتااااااااااحةب املصاااااااااالحة  ن أ ل 
الشاابةب وتشاا  وه  وإك نه ، مع االع ام ابالاالته ، للمشااةركة  نشااةط يف النظ  الئيائ ة عرب حتسااني وتااوهل   
   اعراضااااال، واملوارد ال ب و ة، واملدالالا، واعدواا، واملولومةا، واإلرشاااااةد، واخلدمةا االسااااااشاااااةراة واملةل ة،  

 وتوعاع  دمة ه  يف عمل ةا تنع القىلاراا وتًقة للاشىلاوةا واللوائ  الوطن ة.  والاول  ، والادراب، واعسواع، 
وانبئل للحكومااةا واملنظمااةا ا كوم ااة الاادول ااة والق ااةع اخلااةص واملنظمااةا غ  ا كوم ااة وا اموااةا احملل ااة  نبل

الاو  ه للشاااااااااابةب من االساااااااااااثمةر يف الادراب املهين املالئ ، والادراب على املهةراا، والاول   الىلمسل، و ىلامج 
انح ة ال لب،  أ ل زايدة قدراا  وحصااااااااوهل  على تىلص الومل الالئق والاوظ   وتىلص  قةمة املشااااااااةراع، ومن

إكني الساا ةسااةا والصااكو  من تول د تىلص الومل الالئق لاحف ع النظ  الئيائ ة املسااادامة لل  ل القةدم ودتع 
ة البحوث واإل ىلاااا الىلام ة    دع  الشااااااااابةب ملوةجلة الاحو ل  ل هة. وميكن أل تشااااااااامل االسااااااااااثمةراا أايفاااااااااً 

احا اة اةا  الائايوااة وتوعاع دوره  كووامال للائ   اكول من شاااااااااااااااأس  الااأث  على اساااااااااااااااهال  اع اةط الئايائ اة 
 أسىله  وااموةا  احملل ة. الصح ة داالل ااموةا   وتفه  مسةنني يف النظ  الئيائ ة وم ثىلان يف

ا واملنظماااةا ا كوم اااة الااادول اااة والق اااةع اخلاااةص توعاع الانم اااة والىلوا ا  ني املناااةطق الىلاف اااة وانبئل للحكوماااة  ن ج ل 
وا يفااااااىلاة، ووتااااااول الشاااااابةب    املولومةا واال اكةراا اال امةع ة ومىلاكع املوارد والاكنولو  ةا واملمةرسااااااةا  

ن الائياة وتدع  اجلدادة على طول سااااااااااااالساااااااااااال اإلمداداا الئيائ ة اليت توعز اسااااااااااااادامة النظ  الئيا  ئ ة وحتساااااااااااا 
امل سااسااةا اال امةع ة و قةمة املشااةراع من  ةنب الشاابةب لال ساا مة يف البلدال اليت تشااهد مودالا مىلتفوة من  
ة   اهل ىلة الاداالل اة واخلاةر  اة للشااااااااااااااباةبن. وانبئل للحكوماةا واملنظماةا ا كوم اة الادول اة والق اةع اخلاةص، وتقاً

عمل ة وضااع الساا ةسااةا يف  ال  الق ةعةا   واملشااةركة النشاا ة للشاابةب يف للاشااىلاوةا الوطن ة، إكني االخنىلاط 
 ودع  القدراا الفىلداة واجلمةع ة لاشك ل النظ  الئيائ ة عرب االع ام  دور الشبةب كصفةا تةعلة. 
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 الو ول املتساو  واملنص  إىل األمناط الغذائية الصحية من خالل النظ  الغذائية املستدامة   3-3 -   جي 

تشمل الب  ةا الئيائ ة اعغياة املاةحة واليت اسهل وتول النةس  ل هة يف حم  ه ، واجلودة الائيواة هليه اعغياة  -56
هيه الب  ةا على أل تاواتىل لتشاااااا ةص ساااااابل   وانبئل أل حتىلص وسااااااالماهة وسااااااوىلهة ومالاماهة وتوساااااا مهة وال واج هلة.

الوتااااااااول املاسااااااااةوي واملنصاااااااا     مة اكفل من اعغياة املأمونة واملئياة وامل سااااااااورة الكلفة اليت تلل احا ة ةا  الائيواة 
صاااااااااااةداة  ، مع مىلاعةة  ال  الووامل املةداة واال امةع ة واالقا57وأ واقه  الئيائ ة للاماع ب ةة موتورة النشاااااااااااةط والصاااااااااااحة

والثقةت ة والسااا ةسااا ة اليت ت ثىل على هيا الوتاااول. وميكن أل اشاااكل ا صاااول على أ ةط غيائ ة تاااح ة مشاااكلة ابلنسااابة 
واوىلض هيا القساا   الوداد من اعشاا ةص،  ل  أسة قد ال تكول ماواتىلة أو ماةحة أو م سااورة الكلفة عساابةب كث ة.   

 الوتاااول املةدي واالقاصاااةدي    اع ةط الئيائ ة الصاااح ة وتواتىلهة من  وض نقةط الدالول السااا ةساااةت ة املمكنة لاحساااني
 الالل النظ  الئيائ ة املسادامة يف اعمةكن اليت اش ي ت هة النةس اعغياة وخياةروسة واانةولوسة.

 حتسني الو ول إىل األغذية اليت تساه  يف األمناط الغذائية الصحية: 3-3-1

ن تواتىل اعغياة املأمونة واملئياة اليت تساااااااااةه  يف اع ةط الئيائ ة الصاااااااااح ة و مكةن ة   ن أ ل  انبئل للحكومةا أل حتسااااااااا 
الوتااااااااااااول  ل هة من الالل النظ  الئيائ ة، وأل تيفاااااااااااامن أل ا تب عنهة أثىل  جيةيب على اإلعمةل امل ىلد للحق يف  

جيب أل تاواتق مع نظةم جتةري   الل الا ةرة اليت غياا كةٍم يف ساااااااا ةع اعمن الئيائل الوطين، مبة يف  ل  من ال 
 عةملل ومساند    القواعد ومنفا  وغ  إ  عي ومنص  وماودد اعطىلام يف  طةر منظمة الا ةرة الوةمل ة. 

وانبئل للحكومةا أل تىلاعل  رشااااةداا منظمة اعغياة والعراعة ومنظمة الصااااحة الوةمل ة ليفاااامةل احملةتظة على  نبل
سااالمة النظ  الئيائ ة وقدراة على الصاامود وتواتىل اإلمداداا الئيائ ة املنةساابة واملأمونة وقدرة مج ع اعشاا ةص  

أل تو م ا كومةا أبن ة أتااحةب ا  ةزاا  على الوتااول  ل هة يف أوقةا اعزمة لمثل اجلةئحةان. وانبئل
 الصئ ة واملعارعني اعسىلاني احملل ني يف هيا الصدد. 

وانبئل للحكومةا، يف أوقةا اعزمة، أل تقىل  ابل ة ع اعسااااااةساااااال إلناةج اعغياة وتوزاوهة وجته عهة وأل تبقل  ن جل
حقوع الومةل واحملةتظة على اسااااامىلار عمل اعسااااواع، مبة ت هة احملل ة منهة، واملمىلاا الا ةراة مفاوحة ليفاااامةل  

 اجلوانب املهمة من النظ  الئيائ ة يف مج ع البلدال. 
وانبئل للحكومةا أل أتالي اإلنصااااااااةم واملسااااااااةواة يف ا ساااااااابةل عند الومل على موةجلة الب  ةا الئيائ ة وأل  ندل

ل ة، والفالحني، والىلعةة، حتىلص على حصااول أعيفااةا ا اموةا اليفااو فة، والسااكةل اعتاال ني، وا اموةا احمل
وتااااااااائةر الصااااااااا ةدان، والوةملني يف اةل العراعة واعغياة، والنساااااااااةا والشااااااااابةب يف املنةطق الىلاف ة وا يفاااااااااىلاة، 
واعشاا ةص  وي اإلعةقة، واعشاا ةص اليان اوا هول ق وًدا  ساابب الومىل واملىلض، على تىلص كةت ة للوتااول 

 ط الئيائ ة الصح ة.    اعغياة املانو عة اليت تسةه  يف اع ة
وانبئل للحكومةا أل تقلل من ا وا ع ل امكن اعشااااااااااااا ةص من زرع  ال  أنواع اعغياة، مبة ت هة اعغياة  نهل

ال ةز ة واملومس ة، اليت تساااااااةه  يف اع ةط الئيائ ة الصاااااااح ة من الالل النظ  الئيائ ة املساااااااادامة، أو نقلهة أو 
 هاة   ىلع أالىلى يف    اة غايائ اة مو  ناة. وميكن حتق ق  لا  منحفظهاة أو شااااااااااااااىلائهاة أو طلبهاة أو ا صااااااااااااااول عل 

 
 من اخل وط الاو  ه ة ال وع ة لدع  اإلعمةل امل ىلد للحق يف غياا كةم يف س ةع اعمن الئيائل الوطين.   15. الفقىلة 2004منظمة اعغياة والعراعة.    57
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الالل مجلة أمور منهة وضااااااع ساااااا ةسااااااةا الا   ا الىلافل وا يفااااااىلي، وت ساااااا  الوتااااااول    اإلن نت، وتقدمي 
اخلدمةا املباكىلة، والسااااااااا ةساااااااااةا والصاااااااااكو  اليت تشااااااااا  ع ماة ىل الب ع ابلا عئة وأساااااااااواع املنا ةا ال ةز ة 

ل ة على   ع اموعة مانوعة من اعغياة املئي اة واملأمونة وامل سااورة الكلفة اليت تسااةه  يف واعسااواع الشااوب ة احمل
اع ةط الئيائ ة الصاااااح ة من الالل النظ  الئيائ ة املساااااادامة واليت توعز اإلناةج احمللل، حسااااابمة وح نمة اكول 

و ة ويف املدارس والبساااااااااااااةتني، تيفااااااااااااااًل عن  ل  منةساااااااااااااًبة، مبة يف  ل   ناةج اعغياة يف ا دائق املنعل ة وا ام
 اعسواع الوطن ة والدول ة ح ثمة اكول  ل  منةسًبة. 

وانبئل للحكوماةا أل تنظىل يف اختاة  تادا   تشاااااااااااااا  ع املعارعني والصاااااااااااااا اةدان، وجتاةر الا عئاة اجلو الني، وابئول  ن ول
نوعاة من اعغايااة اليت مت  نااة هاة اعغايااة يف الشااااااااااااااوارع، وجتاةر الب ع ابلا عئاة اآلالىلان الايان اب وول اموعاة ما

 الاعو د هبة من حول الوةمل واليت تسةه  يف اع ةط الئيائ ة الصح ة من الالل النظ  الئيائ ة املسادامة.  حملً ة أو
وميكن للحكومةا، ابلاشااااااةور مع مجو ةا املساااااااهلكني واملق مني احملل ني، أل تشاااااا  ع ابئول اعغياة ابلا عئة  ن زل

اعغياة احملل ة على زايدة عدد اعغياة املئياة واملأمونة املنا ة   ىلاقة مساادامة اليت مت  ناة هة  احملل ني وأساواع  
حملً ة والاعو د هبة من حول الوةمل واليت تساااااةه  يف اع ةط الئيائ ة الصاااااح ة من الالل النظ  الئيائ ة املساااااادامة، 

ل ة مون  ة ابلساا ةسااةا الئيائ ة عالي رأي املق مني وأتاانةتهة ومب وةاة. وميكن حتق ق  ل  عرب  نشااةا اةلا حم
 شااأل أتيفاال طىلاقة لاحسااني تواتىل اع ةط الئيائ ة الصااح ة يف ااموةا  احملل ة والوتااول  ل هة و اتحاهة  كلفة 

 م سورة، مع  االا عنةاة الةتة لتش ةص اعكثىل أتثىلًا ابجلوع وسوا الائياة جبم ع أشكةله. 

توافر األغذية اليت تساه  يف األمناط الغذائية الصحية من خالل النظ  الغذائية املستدامة وإاتحتها  حتسني  3-3-2
 ب لفة ميسورة: 

تا ي  انبئل للحكومةا، ح ثمة اكول  ل  منةسًبة للظىلوم الوطن ة، ووتًقة لاللاعامةا والوا بةا الدول ة، أل ن أل
ن تواتىل اع ةط الئيائ ة تدا   تشااااااامل سااااااا ةساااااااةا وتاااااااكو ، لدع  وتوعاع املبةدراا  اليت من شاااااااأسة أل حتسااااااا 

الصاااااح ة و مكةن ة الوتاااااول  ل هة  كلفة م ساااااورة من الالل النظ  الئيائ ة املساااااادامة وأل تساااااوى    أتم نهة، 
 ولاش  ع الس ةسةا والربامج الىلام ة    الوقةاة من الوزل العائد والسمنة أو ا د منهمة.

املنظماةا ا كوم اة الادول اة والق اةع اخلاةص وأتااااااااااااااحاةب املصاااااااااااااالحاة املون ني وانبئل للحكوماةا،  ادع  من   نبل
اآلالىلان، أل تقو ي نظ  املشاااااا ايا الوةمة عرب ا ىلص على تواتىل اع ةط الئيائ ة الصااااااح ة وسااااااهولة الوتااااااول 

من  ل هة و مكةن ة حتم ل كلفاهة و ولهة مالامة يف الساااا ةقةا وامل سااااسااااةا الوةمة من قب ل ا يفااااةانا وغ هة 
مىلاتق رعةاة اعطفةل، واملدارس، واملساااشااف ةا، و نو  اعغياة، واملكةتب ا كوم ة، وأمةكن الومل، والقواعد 
الوساكىلاة، والسا ول، ودور الامىلاض، ومىلاتق الىلعةاة، مبة اامةشاى مع اخل وط الاو  ه ة الوطن ة  شاأل اع ةط 

 ةزاا الصااائ ة واملعارعني اعساااىلاني ومنا ل اعغياة الئيائ ة القةئمة على اعغياة وعرب الومل مع أتاااحةب ا 
 احملل ني اليفوفةا، ح ثمة اكول  ل  ممكًنة.

وانبئل للحكومةا أل تىل ا توت  الو بةا املدرسا ة الصاح ة من الالل النظ  الئيائ ة املساادامة  احق ق أهدام  ن ج ل 
الئيائ ة القةئمة على اعغياة ومك  فة   تئيواة واضاااحة تكول ما ساااقة مع اخل وط الاو  ه ة الوطن ة  شاااأل اع ةط 

 مع احا ة ةا الف ةا الومىلاة امل الفة، مع  االا عنةاة الةتة لتش ةص اعكثىل أتثىلًا ابجلوع وسوا الائياة. 
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وانبئل للحكومةا واملنظمةا ا كوم ة الدول ة والق ةع اخلةص وأتااحةب املصاالحة املون ني اآلالىلان النظىل يف   ندل
درسااا ة احملل ة ح ق اا  شاااىلاا اعغياة املقدمة يف املدارس وغ هة من مىلاتق رعةاة اعطفةل، ال واج للو بةا امل

ح ثمة اكول  ل  منةساااااااًبة، من املعارعني اعساااااااىلاني و/أو أتاااااااحةب ا  ةزاا الصااااااائ ة لدع  ا اموةا احملل ة 
 وتوت  الفىلص ال  واة للاالمية.

والق ةع اخلةص وأتااااااحةب املصاااااالحة املون ني اآلالىلان ت ساااااا    وانبئل للحكومةا واملنظمةا ا كوم ة الدول ة نهل
الالل  ىلامج  تواتىل اع ةط الئيائ ة الصح ة  كلفة م سورة من الالل النظ  الئيائ ة املسادامة لتسىل الفق ة من

املدرس ة ا مةاة اال امةع ة، من قب ل القسةئ  الشىلائ ة لتغياة املئياة أو الاحواالا النقداة أو  ىلامج الائياة 
أو  ىلامج الو بةا ا امو ة اعالىلى. وجيب ر ا هيه الربامج  ناةئج تئيواة واضااحة تكول ماسااقة مع اخل وط 

 الاو  ه ة الوطن ة  شأل اع ةط الئيائ ة القةئمة على اعغياة ومك  فة مع احا ة ةا الف ةا الومىلاة امل الفة.
وم ااة الاادول ااة أل توعز  هوزاااة  ىلامج ا مااةاااة اال امااةع ااة وانبئل لل هااةا الفااةعلااة ا كوم ااة واملنظمااةا ا ك ن ول

وقدراة على الصاااامود من أ ل الاصاااادي لل ةئحةا والصاااادمةا النظةم ة اعالىلى اليت ت ثىل ساااالًبة على اعمن 
 الئيائل والائياة.

أمونة  وانبئل للحكومةا واملساااااااااااااهلكني ومنظمةا املعارعني وغ ه  من منا ل اعغياة تشاااااااااااا  ع تواتىل اعغياة امل  ن ز ل 
واملئي اة واملنا ة   ىلاقة مساااااااااادامة اليت تساااااااااةه  يف اع ةط الئيائ ة الصاااااااااح ة، مبة يف  ل  اعغياة املئياة واملنا ة  
  ىلاقة مساادامة واليت اا  الاعو د هبة من أساواع أتاحةب ا  ةزاا الصائ ة واملعارعني اعساىلاني والصا ةدان واملنظمةا  

 ةا ا اموةا احملل ة اليت جتمع اعش ةص حول ثقةتةا غيائ ة حمل ة. اال امةع ة، وغ   ل  من  هود  ن 

 ر د الت نولوجيات اجلديدة وتعزيز االجتاهات لصاحل حتقيخل األمناط الغذائية الصحية 3-3-3
 من خالل النظ  الغذائية املستدامة:

اعغياة عرب اإلن نت، ورتاااده، انبئل للحكومةا اإلقىلار  اأث  اإلن نت ووساااةئل الاواتااال اال امةعل وشاااىلاا  ن أل
وتشااااااااا  ع شاااااااااىلكةا اإلعالم على ال واج لتغياة املئياة واملأمونة واملنا ة   ىلاقة مساااااااااادامة اليت تساااااااااةه  يف 

 اع ةط الئيائ ة الصح ة على وسةئل الاواتل اال امةعل.
نت واسااااااااااهالكهة الةرج  وانبئل للحكومةا أل تو م ابالجتةه املانةمل املامثل يف شاااااااااىلاا اعغياة على اإلن   نب ل 

أل    حسااااابمة اكول  ل  منةساااااًبة للظىلوم الوطن ة،املنعل لمبة يف  ل  اعغياة املبةعة يف الشاااااوارعن، وميكنهة،  
توعز السا ةساةا اليت تىلمل    تشا  ع امل ةع  واملنةتي اإللك ون ة على تقدمي اعطبةع املصانوعة من اعغياة  

دامة اليت تسااةه  يف اع ةط الئيائ ة الصااح ة، وعىلض املولومةا  شااأل  املئياة واملأمونة واملنا ة   ىلاقة مسااا 
اعغياة يف قةئمة ال وةم لمثل السااوىلاا ا ىلاراة وتىلك بة املنا ةا وغ هة من املولومةا عن احملاوى الائيوي  

املساااادامني،  واملولومةا اعالىلى  اا الصااالة القةئمة على الولوم واعدلة كال  املاول قة ابإلناةج واالسااااهال   
ح ثمة اكول  ل  منةساااااًبةن، وتفةدي الفةقد واملهدر من اعغياة،    2030ابالساااااانةد    م شاااااىلاا ال ة عةم 

 واح ام اللوائ  اخلةتة  سالمة اعغياة. 
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 سالمة األغذية يف النظ  الغذائية املستدامة   4-3 -  دال

النظةم الئيائل وتاساااا  أبن ة حةمسة يف جتن ب ومكةتحة  ىلوز تود سااااالمة اعغياة عةماًل أسااااةسااااً ة يف مج ع أ عاا   -57
 ةطىل حماملة ادد ساااااااااالمة اعغياة، مبة يف  ل   ةطىل   ولو  ة وك م ةئ ة ومةداة، قد تسااااااااابب اعمىلاض والوتةة وتشااااااااامل 

املوةدل الثق لة،  الووامل املمىلضاااااااااااااة املناقلة عن طىلاق اعغياة، والساااااااااااااموم اليت حتدث  صاااااااااااااورة طب و ة، وامللواثا، مبة ت هة
وميفاااااااااااااةداا امل كىلوابا، مع االع ام مبواتااااااااااااافةا ه  ة الدسااااااااااااااور الئيائل  و ل فةا مب داا اآلتةا والوقةق  الب  ىلاة

وال وطهة الاو  ه ة وتوتا ةاة املاول قة  ساالمة اعغياة، واملدونة الصاح ة   واانا ال ة ساة ومدونة تاحة ا  واانا املةئ ة 
مة الوةمل ة لصاااااحة ا  وال، واللوائ  والقدراا الوطن ة، واساااااا دامهة. وإثل اعمىلاض ا  وان ة والنبةت ة الصاااااةدرتني عن املنظ

ة اداداا لساااالمة النظ  الئيائ ة وقدراة على الصااامود ولصاااحة اإلنساااةل وتئيااه. وال ميكن أل توارب اعغياة مئي اة  أايفاااً
اعغايااة اعاماةد اع اةط الئايائ اة الصااااااااااااااح اة. وتاعاااد ا اة اة امللحاة    تكن ماأموناة، كماة او ق االتاقاةر    سااااااااااااااالماة    ل مل

حتساااني القدرة على تابع ساااالمة اعغياة من أ ل رتاااد تدتق اإلمداداا الئيائ ة، وت سااا  عمل ةا اسااا  ةع اعغياة من 
قة. واساااااال ا هيا القساااااا  اليفااااااوا على ا ة ة    الاوةول الدو  والوطين يف اة ل سااااااالمة اعغياة، مع الشاااااابكةا املنساااااا 

االع ام أبن ة الاق  مةا الفوةلة للم ةطىل واإل الغ عن امل ةطىل و داراة يف  قةمة نظ  رقة ة منةسااااااااااابة مل ال  الن ةقةا 
 ق. اوالس ةقةا وأسةل ب اإلناةج والاسو 

 تعزيز التعاون الوط  والدويل يف جمال سالمة األغذية: 3-4-1

انبئل للحكومةا أل توعز ساااااالمة اعغياة يف سااااا ةساااااةاة املاول قة ابلنظ  الئيائ ة وأل ت و ر سااااا ةساااااةا و ىلامج  ن أل
مسااااندة    الولوم وحمددة السااا ةع  شاااأل ساااالمة اعغياة اكول من شاااأسة أل تنظىل يف اعامةد   ىلاااا على 

 ة و عدادهة وختعانهة وتوزاوهة. اماداد النظ  الئيائ ة وتاول ق لناةج اعغياة وجته عهة ومنةولاه
وااوني  على ا كومةا الق ةم، حساااااب االقايفاااااةا،  ا واىل ووضاااااع وتقواة و نفة  نظ  مىلاقبة لساااااالمة اعغياة،  نبل

يف  ل  مىلا وة الاشاىلاوةا واللوائ  الانظ م ة الوطن ة اخلةتاة  ساالمة اعغياة واعامةدهة وحتداثهة وتنف يهة  مبة
اا على طول ساااااااااااااالساااااااااااااالاة  ماداداا اعغايااة من أتدااة عمله   سااااااااااااااالماة. وانبئل ل امكن منا و وموردو الئاي

للحكومةا أل تنف ي، حسااااااااب االقايفااااااااةا و دع  من املنظمةا ا كوم ة الدول ة، املواتاااااااافةا املوامدة دولً ة،  
 من اخل وط الاو  ه ة ال وع ة.  41وتًقة للفقىلة 

مة اعغياة املشاااااااا كة  ني منظمة اعغياة والعراعة  وانبئل للحكومةا والشاااااااابكة الدول ة للساااااااال ةا املون ة  سااااااااال  ن ج ل 
  شااااأل سااااالمة اعغياة، مبة يف  ومنظمة الصااااحة الوةمل ة أل تشااااةر  يف الشاااابكةا الدول ة الىلمس ة لابةدل املولومةا 

 ل  مىلاقبة امل ةطىل املنقولة  واسااااااااااااا ة اعغياة وتفشااااااااااااال اعمىلاض و دارة حةالا ال وارئ، وأل تاقةسااااااااااااا  اعدلة  
موهة وتساااةه  ت هة، ح ثمة اكول  ل  منةساااًبة، لاحساااني ساااالمة اعغياة يف اموعة من القيفاااةاي مثل  والب ةانا 

 ودة امل ةه، و لفةا مب داا اآلتةا، والووامل املمىلضااة املناقلة عن طىلاق اعغياة، والسااموم اليت حتدث  صااورة  
ةا والوقاةق  الب  ىلاة وميفااااااااااااااةداا امل كىلوابا، طب و اة، وامللواثا، مبة ت هاة املواةدل الثق لاة، و ل فاةا مب اداا اآلتا 

واملواد امليفااااااةتة    اعغياة، والبكا اي املمىلضااااااة والف وسااااااةا والسااااااموم وال ف ل ةا واعمىلاض ا  وان ة املصاااااادر،  
 واالحا ةل/الئش  يف املنا ةا الئيائ ة. 
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 ضمان سالمة األغذية يف نظ  اإلنتاج:  3-4-2

 زاا   58اخلةص وأتااااااااااحةب املصاااااااااالحة املون ني اآلالىلان تنف ي سج الصااااااااااحة الواحدةانبئل للحكومةا والق ةع  ن أل
سااالمة اعغياة على طول ساالساالة  مداد اعغياة واععالم، مع االع ام ح ثمة اكول  ل  منةسااًبة ابل ا ا 
القةئ   ني سااااااالمة اعغياة وتااااااحة اإلنسااااااةل والنبةاتا وا  واانا والب  ة، ال ساااااا مة من أ ل الوقةاة من مج ع 

 وان اة املصاااااااااااااادر، وغ هاة من اعمىلاض املناقلاة عن اعمىلاض املناقلاة عن طىلاق اعغايااة، مباة يف  لا  اعمىلاض ا 
 طىلاق اعغياة، والا ف   من آاثرهة. 

وانبئل للحكومةا، ابلاوةول مع املنظمةا ا كوم ة الدول ة، أل تواتاااااال ت واىل وتنف ي اخل ا الوطن ة القةئمة   نبل
الومال الوطن اة" من   على الولوم وامل اةطىل، مىلاع اة دل ال "مقاةوماة ميفاااااااااااااااةداا امل كىلوابا: دل ال لا واىل ال ا 

 ل   ناةج  يف أ ل مكةتحة مقةومة ميفاةداا امل كىلوابا يف الثىلوة ا  وان ة وتىل  ة اعح ةا املةئ ة والنبةاتا، مبة
الول ، مع االع ام ابملواتاااافةا واخل وط الاو  ه ة والاوتاااا ةا الدول ة املوامدة من  ةنب اع هعة الدول ة 

تل  اليت او م هبة اتفةع منظمة الا ةرة الوةمل ة  شاااأل تدا   الصاااحة والصاااحة   املون ة  وضاااع املوةا ، مبة ت هة
النبةت ة، من أ ل توعاع ودع  االساااا دام الىلشااا د واملنةساااب مليفاااةداا امل كىلوابا، واساااا دامهة، ومع الايك  

ه  ة الدساااااور   اا الصاااالة الصااااةدرة عن م إىل منظمة اعغياة والعراعة، ومع االع ام مبواتاااافةا 59ابلقىلاراا
الئيائل وال وطهة الاو  ه ة وتوتااااا ةاة واساااااا دامهة، ومع مىلاعةة عمل تىلاق الانسااااا ق املشااااا    ني الوكةالا  
املوين مبقةومة ميفاااااااااةداا امل كىلوابا، ح ثمة اكول  ل  منةساااااااااًبة. ومن اليفاااااااااىلوري اتبةع سج توةوين للصاااااااااحة 

ةداا امل كىلوابا، من أ ال ا اد من مقاةوماة  الواحادة، مع مىلاعاةة ال اة الومال الواةمل اة  شاااااااااااااااأل مقاةوماة ميفااااااااااااااا 
ميفااااااااااااااةداا امل كىلوابا، مبة يف  ل    كةا الوعل وتنم ة القدرة على رتااااااااااااااد مقةومة ميفااااااااااااااةداا امل كىلوابا 

 . 60واسا دامهة يف اعغياة والعراعة، حسب االقايفةا

 الغذائية: محاية املستهل ني من املخاطر اليت هتدد سالمة األغذية يف اإلمدادات  3-4-3

انبئل للحكومةا والق ةع اخلةص واملنظمةا ا كوم ة الدول ة والشاىلكةا يف الانم ة وأتاحةب املصالحة املون ني  ن أل
اآلالىلان توعاع  مكةن ة الاابع يف ساااااااااااالسااااااااااال اإلمداداا الئيائ ة والكشااااااااااا  املبكىل عن الالو ث وحتسااااااااااا نهمة،  

 إلجيةد ا لول يف اةل الااب ع.واالسافةدة من الفىلص اليت تا حهة الاكنولو  ةا اجلدادة 
تدع   وانبئل لالسااااااااااثمةراا اليت تقوم هبة ا كومةا والق ةع اخلةص وأتاااااااااحةب املصااااااااالحة املون ني اآلالىلان أل  ن ب ل 

امل ةطىل  واه عاهة لانف ي الادا   الوطن ة املساندة    الولوم واعدلة والقةئمة على   تدراب منا ل اعغياة ومنةول هة 
 اليت ميكنهة أل توت ىل اعغياة املأمونة وأل حتةت  يف الوقت نفسه على ق ماهة الائيواة. 

و دارة امل ةطىل ا كومةا مدعوة    أل تقىل  ابلاشااااااااااىلاوةا واللوائ  واخل وط الاو  ه ة وأل تك  فهة لاق      و ل   ن جل
الصااااااااااح ة النةشاااااااااا ة واحملاملة تيفاااااااااااًل عن املنةتع احملاملة لاحق ق اعمن الئيائل والائياة، مبة يف  ل  املنا ةا 

 
، وتاحة الصاحة الواحدة سج اىلمل    تصام   وتنف ي الربامج والسا ةساةا والاشاىلاوةا والبحوث اليت تاواتال ت هة ق ةعةا ماوددة لمثل الصاحة الوةمة    58

 health/ar-https://www.who.int/features/qa/oneا  وال والنبةا، والب  ةن وتومل مًوة من أ ل حتق ق ناةئج أتيفل يف اةل الصحة الوةمة. املىل ع:  
 الصةدرال عن م إىل منظمة اعغياة والعراعة 6/2019و 15-4/2 القىلارال    59
 . الىلاهن  الوقت   يف  عمل   من   الئيائل   الدساور   هل  ة   الاة ع   امل كىلوابا   مبقةومة   املوين  امل صص   الدو   ا كومل   املهةم   تىلاق    ه   اقوم  مبة  ة علمً  اإلحةطة   مع    60

https://www.who.int/features/qa/one-health/ar
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الئيائ ة اجلدادة اليت تساااااااحدثهة الاكنولو  ةا النةشاااااا ة حسااااااب االقايفااااااةا، مع مىلاعةة الووامل اعالىلى  اا 
  يف الدل ل اإل ىلائل هل  ة الدسااااااور الئيائل وتق  مةا امل ةطىل الصااااالة يف عمل ة  دارة امل ةطىل على النحو املبني  

الولم ة ومواتاااافةا ه  ة الدساااااور الئيائل وال وطهة الاو  ه ة وتوتاااا ةاة، أانمة تواتىلا، كمة قصاااال مع أي 
 مناج غيائل  داد. 

 املعارف التغذوية املتمحورة حول اإلنسان والتثقي  واملعلومات   5-3 -  هال

من اعن اة مبكاةل مىلاعاةة ا موعاة املانوعاة من الثقاةتاةا الئايائ اة، واملواةا  اال اماةع اة، والوالقاةا، والاقاةل اد اليت  -58
ة عل هة واةااهة من غ  تقواض تساااةه  يف اع ةط الئيائ ة الصاااح ة من الالل النظ  الئيائ ة املساااادامة، و قةماهة واحملةتظ

الاقدم احملىلز يف حتق ق املسااااااةواة  ني اجلنسااااااني. واوىلض هيا القساااااا  نقةط الدالول الساااااا ةسااااااةت ة لاشاااااا  ع اع ةط الئيائ ة 
الصاااااح ة من الالل دع  اعشااااا ةص لاحساااااني موةرته ، ووع ه ، وتثق فه ، و ودة املولومةا املاةحة والدواتع واملهةراا 

سااااااادامة اليت إك ن اجلهةا الفةعلة الىلئ ساااااا ة. وتود الربامج اخلةتااااااة  كل ساااااا ةع وتوعاع اجلوانب الصااااااح ة واملمةرسااااااةا امل
لت ةط الئيائ ة واملوةرم الاقل داة املنبثقة عن  ال  النظ  الئيائ ة أمىلًا ح واًي ليفاااااااااامةل الاأث  على الائياة والب  ة   ىلاقة 

 اال امةعل والسالوكل أل قو ل اع ةط املاول قة ابعغياة واسااهالكهة وأل ميك ن ماساةواة و جية  ة ومساادامة. وميكن للائ  
 اعش ةص من الق ةم خب ةراا أتيفل عنفسه  وعسىله  واع وةد الثالثة للانم ة املسادامة. 

 استخدام السياسات واألدوات لتوفّي التثقي  واملعلومات بشأن األمناط الغذائية الصحية 3-5-1
 والنظ  الغذائية املستدامة: 

انبئل للحكومةا، ابلاوةول مع امل سااسااةا الولم ة، أل تدع  اخل وط الاو  ه ة الئيائ ة القةئمة على اعغياة  ن أل
واملسااااااندة    اعدلة مل ال  الف ةا الومىلاة واعشااااا ةص  وي االحا ة ةا الائيواة اخلةتاااااة واليت اكول من 

ح ة املنةسااااااابة لكل سااااااا ةع من الالل مىلاعةة احملىل كةا اال امةع ة والثقةت ة شاااااااأسة توىلا  اع ةط الئيائ ة الصااااااا 
واملاوارثاة والولم اة واالقاصاااااااااااااااةدااة والاقل ادااة واإلاكولو  اة واجلئىلات اة والب   اة، وأل تيفااااااااااااااوهاة ح ثماة اكول  لا  

ة االساااااثمةر، حسااااب االقايفااااةا، يف أدواا الائياة الصااااح ة الوةمة لاحسااااني  الاثق   منةسااااًبة. ومن امله  أايفااااً
 الائيوي وتش  ع اع ةط الئيائ ة الصح ة والنظ  الئيائ ة املسادامة. 

وانبئل للحكومةا أل تابع ُسً ة حتد من أتث  تساااااواق اعغياة واملشاااااىلوابا غ  الكحول ة  شاااااكل غ  مالئ   نبل
الصاالة املافق عل هة ، وتًقة للقواعد  اا 14-63لتطفةل على النحو املوتااى  ه يف قىلار مجو ة الصااحة الوةمل ة 

من  ةنب أطىلام ماوددة وللاشاااااىلاوةا الوطن ة، ح ثمة ان بق  ل ، ولليفااااامةانا لاحداد تيفاااااةرب املصاااااةحل  
وميكن أل تشاااااااااامل هيه الادا  ، ح ثمة اكول  ل  منةسااااااااااًبة، لوائ   شااااااااااأل   ع هيه اعغياة  احملامل و دارته.

  طفةل، عند االقايفةا.وال واج هلة على مقىل ة من املدارس ومىلاتق الىلعةاة ابع
وانبئل للحكومةا وأتااحةب املصاالحة اآلالىلان اةاة الىلضااةعة ال ب و ة اخلةلصااة يف اعشااهىل الساااة اعو  من  ن جل

ا  ةة والىلضاااةعة ال ب و ة املاواتااالة املصاااحو ة ابلائياة الاكم ل ة املنةسااابة ح  عمىل الساااناني ومة  ود، وال واج 
علبةل واةاة الىلضاةعة ال ب و ة اليت إةرساهة اعمهةا الوةمالا ودعمهة، هلمة ودعمهمة وتشا  ع  نشاةا  نو  ا

 مع مسةندة اةاة اعمومة واإل ةزة الوالداة املدتوعة وتوعاعنة.
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وانبئل للحكوماةا أل تنفا ي تادا   أو آل اةا وطن اة تاول ق  اسااااااااااااااواق  ادائال حل اب اعطفاةل الا اةرااة و ادائال  ندل
والاوت ةا اعالىلى القةئمة على   61تفو ل املدونة الدول ة لاسواق  دائل حل ب اعمحل ب اعم اعالىلى هبدم 

ن ة. وانبئل اعدلة والصااااااااااةدرة عن منظمة الصااااااااااحة الوةمل ة، ح ثمة ان بق  ل  وإةشااااااااااً ة مع الاشااااااااااىلاوةا الوط
 للحكومةا أل تىلتد أثىل هيه الادا   وتواتل تق  مه. 

اة والاوساااا   الائيوي القةئمني على الولوم واعدلة، مبة يف  ل  النظىل وانبئل للحكومةا أل توعز توساااا   اعغي نهل
يف ال ا مانوعة ومساااااااااندة    الولوم واعدلة لوضااااااااع   ةقةا الاوساااااااا   على اجلعا اعمةمل للمنا ةا لواليت 

 .ن، وأل وتدعمهمة من أ ل تش  ع اع ةط الئيائ ة الصح ة62ميكنهة أل تشمل الاوس   الافس ي واإلعالمل
اكول ماسااًقة مع   وأل  ضاامةانا لاحداد الايفااةرب احملامل يف املصااةحل و دارتهوجيب أل اشاامل توساا   اعغياة 

ساااا ةسااااةا الصااااحة الوةمة والائياة واللوائ  الئيائ ة الوطن ة. واامثل اهلدم من الاوساااا   الائيوي يف الساااامةح 
لى الاوسا   الافسا ي، مبة يف  ل  للمسااهلكني  احداد كم ة املئيايا يف املنا ةا  شاكل تاح  . وجيب ع

وضع   ةقةا الاوس   على اجلعا اعمةمل للمنا ةا، أل اسم  للمساهلكني  احداد املئيايا  صورة سىلاوة 
 وسهلة مبة ت ه مصلحة الصحة الوةمة. 

اة وانبئل للحكومةا أل ت و ر السااااااا ةساااااااةا الىلام ة    تشااااااا  ع الق ةع اخلةص إلناةج املعاد من اعغياة املئي ن ول
ولاصااااااااام   منةتي   ع اعغياة، مبة يف  ل  اعساااااااااواع وامل ةع  واعمةكن اعالىلى اليت تب ع اعغياة أو تقدمهة، 

  اليت تش  ع عىلض اعغياة املأمونة واملئياة واملنا ة   ىلاقة مسادامة واليت تسةه  يف اع ةط الئيائ ة الصح ة.
الاااادول ااااة والق ن زل املاااادين واملنظمااااةا  وانبئل للحكومااااةا واملنظمااااةا ا كوم ااااة   ااااةع اخلااااةص ومنظمااااةا ا امع 

ا كوم ة وأتاااااااحةب املصااااااالحة املون ني اآلالىلان، مبن ت ه  اعطبةا والوةملني يف الق ةع ال ل والصاااااااحل،  غ 
توعاع  دمةج الاثق   الائيوي وممةرسااااةا اإلرشااااةد يف اةل الائياة القةئمة على الولوم يف ساااا ةقةا  الفة، مع 

مبة يف  ل  للساااكةل املشاااةركني يف  ىلامج تئياة   ،ضااامةانا لاحداد الايفاااةرب احملامل يف املصاااةحل و دارتهتقدمي 
اعمهةا واعطفةل، والربامج اإلعالم ة املساااااااااااااندة    اخل وط الاو  ه ة  شااااااااااااأل اع ةط الئيائ ة القةئمة على 

يف  دمةج الاثق   واملولومةا يف اةل  اعغياة والساااااااااااااا ةسااااااااااااااةا اعالىلى املاول قة ابلنظ  الئيائ ة. وجيب النظىل
  الائياة ضمن ا عم الفن ة لإلرشةد العراعل كسب ل لدع  املنا ني من أ ل زايدة  ناة ة اعغياة املئياة.

وانبئل للحكوماااةا واملنظماااةا ا كوم اااة الااادول اااة والق اااةع اخلاااةص ومنظماااةا ا امع املااادين واملنظماااةا غ    ن ح ل 
ون ني اآلالىلان، مبن ت ه  اعطبةا والوةملني يف الق ةع الصاحل، توعاع سالسالة من  ا كوم ة وأتاحةب املصالحة امل 

اعنشااااااا ة من قب ل الاواتااااااال  ئىلض الائ   اال امةعل والسااااااالوكل، والاثق   الئيائل والائيوي، والاواتااااااال  ني  
لثقةتةا الئيائ ة  اعشاااااااا ةص، وا واراا ا امو ة، ومبةدراا الاسااااااااواق اال امةعل لل واج للىلضااااااااةعة ال ب و ة وا 

اعتاااااااال ة والاقل داة كسااااااااب ل للاأث    ىلاقة  جية  ة على املوةرم واملواق  واملوةا  اال امةع ة وتنساااااااا ق الىلسااااااااةئل 
املاول قة ابلائياة واالساااااهال  واإلناةج املسااااادامني واملو  هة عرب اموعة مانوعة من قنواا االتصااااةل للوتااااول     

 ثل ا مالا اإلعالم ةن. مساوايا ماوددة من ا امع لم 
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  ملنظمة  اإلطةري  والدل ل  الاو  ه ة املبةدئيف "  للمنا ةا  اعمةمل  اجلعا على  الاوسااا     ةقةااالطالع على اعمثلة على  ال  ال ا وضاااع   ميكن   62

 .2019  ن  ،اع ةط الئيائ ة الصح ة".  تش  ع أ ل من للمنا ةا اعمةمل اجلعا على الاوس     ةقةا وضع  شأل  الوةمل ة الصحة

https://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
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وانبئل للحكومةا واملنظمةا ا كوم ة الدول ة ا امع املدين والق ةع اخلةص وأتااااااااااااحةب املصاااااااااااالحة املون ني  نطل
اآلالىلان دع  تثق   مج ع اجلهااةا الفااةعلااة يف النظ  الئاايائ ااة إلساااااااااااااانااةد اعولواااة خلفض الفااةقااد واملهاادر من 
اعغياة. وميكن أل تشاااااااامل اإل ىلاااا االا للاوع ة على املساااااااااوايا الوطن ة واإلقل م ة والوةمل ة، وتوساااااااا   

 اتراخ تالح ة اعغياة، ورتد الفةقد واملهدر من اعغياة. 

 تشجيمل املعارف والثقافة الغذائية احمللية:  3-5-2

واملنظمةا ا كوم ة الدول ة واعوسااااااااةط اعكةدمي ة  انبئل للحكومةا ومنظمةا ا امع املدين والق ةع اخلةص   ن أل
وأتااااااحةب املصاااااالحة املون ني اآلالىلان اسااااااا دام املوارد املوىلت ة الثقةت ة والاقل داة واملاوارثة والقةئمة على الولوم 

، واعدلاة لاوعاع ودع  الاثق   واملواةرم يف ماة ااول ق ابع اةط الئايائ اة الصااااااااااااااح اة، والنظ  الئايائ اة املسااااااااااااااااداماة
والائايااة، والنشاااااااااااااااةط البادين، ونظ  اإلنااةج املانوع، وجتنا ب الفاةقاد واملهادر من اعغايااة، وتوزاع اعغايااة داالال  
اعسااااااىلة، وسااااااالمة اعغياة، والىلضااااااةعة ال ب و ة املنةساااااابة، وح ثمة تقايفاااااال ا ة ة، الائياة املكملة مع مىلاعةة 

ه  والسااااااااا ةقةا، مبة يف  ل  تل  اخلةتاااااااااة ابلساااااااااكةل املوةا  الثقةت ة واال امةع ة والاك    مع  ال  اجلمة
اعتاال ني مبواتقاه  ال وع ة على تقةساا  موةرته  ومشااةركاه  يف املوةرم والاثق   اعوسااع ن ةقًة. وانبئل توت  

 . يفمةانا لاحداد الايفةرب احملامل يف املصةحل و دارتهال
امع املاادين والق ااةع اخلااةص والقااةدة ا امو ني وانبئل للحكومااةا واملنظمااةا ا كوم ااة الاادول ااة ومنظمااةا ا  نبل

الصاةئ ني يف اةل الصاحة واعوساةط اعكةدمي ة وأتاحةب املصالحة املون ني اآلالىلان اعوالوةملني اال امةع ني و 
تشاااااااا  ع الثقةتةا الئيائ ة ومهةراا ال هل، والاثق   الائيوي واالع ام أبن ة اعغياة يف ال اث الثقةيف يف 

احملل ة. وميكن حتق ق  ل  من الالل اجلمو ةا اعهل ة ومجو ةا املساااهلكني وامل سااسااةا الاول م ة ا اموةا 
 اليت تساهدم الىل ةل والنسةا. 

وانبئل للحكومةا أل تقوم، حسااااااااب االقايفااااااااةا، بمةاة وتوعاع موةرم السااااااااكةل اعتاااااااال ني وا اموةا احملل ة  ن ج ل 
ثة وأسةل ب  ناةج اعغياة   ىلاقة مسادامة و عداد اعغياة احملل ة والاقل داة  املاول قة ابلاقةل د احملل ة واععىلام املاوار 

 اليت تاماع  فوائد تئيواة و    ة وحفظهة، واليت توعز سالمة اعغياة وحتس ن سبل الو ش واعوضةع اال امةع ة. 

 تشجيمل "مراكز" املعرفة والتثقي  واملعلومات الغذائية والتغذوية: 3-5-3

انبئل لل ةموةا واملدارس ومىلاكع الاول   والادراب الفن ني واملهن ني، تيفاااااااااااااااًل عن مدارس الاول  ، أل تيفااااااااااااااع  ن أل
منةهج دراسااا ة  شاااأل الائياة لل الب يف اةالا الدراساااةا الئيائ ة اليت تشااامل تكنولو  ة اعغياة والصاااحة  

 والعراعة الالل ت ة تدرابه . 
ملاادين والق ااةع اخلااةص واملنظمااةا ا كوم ااة الاادول ااة واجلااةموااةا واملاادارس وانبئل للحكومااةا ومنظمااةا ا امع ا  ن ب ل 

ومنظمةا تائةر املنا ني والوةملني ووساةئل االتصاةل وأتاحةب املصالحة املون ني اآلالىلان توعاع املوةرم الائيواة 
ا اجلمةع ة ومهةراا ال هل عند اعطفةل يف سان الدراساة والشابةب والبةلئني لمبة يف  ل  تشا  ع أوقةا الو بة 

والاواتااااال اال امةعل حول ال وةم واسااااااهال  اع ةط الئيائ ة الصاااااح ة والفض املهدر من اعغياةن يف اموعة  
  . اليفمةانا لاحداد تيفةرب املصةحل احملامل و دارتهمانو عة من الس ةقةا، مبة يف  ل  توت   
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ل لب، أل تقوم حساااااااااااااب االقايفاااااااااااااةا، وانبئل للحكومةا  دع  من املنظمةا ا كوم ة الدول ة، و نةا على ا ن جل
  انف ي سااا ةساااةا شاااةملة  شاااأل الئياا والائياة يف املدارس ومىلحلة مة قبل املدرساااة، واسااااوىلاض املنةهج ال  واة

إلدمةج مبةدئ وممةرساااااةا الائياة واالساااااادامة واملمةرساااااةا املساااااادامة ت هة، و شاااااىلا  ا اموةا احملل ة، مبة يف 
، تاااااااااااااائااةر منا ل اعغااياااة والوااةملني يف اااةل اعغااياااة ومنظمااةا ، يف توعاع  لاا ، ح ثمااة اكول  لاا  ممكنااًة

الب  ةا الئيائ ة الصاااااااااااااح ة واع ةط الئيائ ة الصاااااااااااااح ة من الالل النظ  الئيائ ة املساااااااااااااادامة يف املدارس ودور  
 ا يفةنة وغ هة من مىلاتق رعةاة اعطفةل وا  اهة، ودع  اخلدمةا الصح ة والائيواة يف املدارس.

املاااادين واملنظمااااةا  و  ندل الاااادول ااااة والق ااااةع اخلااااةص ومنظمااااةا ا امع  انبئل للحكومااااةا واملنظمااااةا ا كوم ااااة 
ا كوم ة وتاااااااااااائةر منا ل اعغياة والوةملني يف اةل اعغياة ومنظمةا  وأتااااااااااااحةب املصاااااااااااالحة املون ني  غ 

حملل ة ومدارس املعارعني اآلالىلان دع  ا واراا  شااااااااااأل اعغياة والائياة مع السااااااااااكةل اعتاااااااااال ني وا اموةا ا
ا قل ااة والاادمااةا اإلرشااااااااااااااااةد العراعل من الالل تبااةدل املوااةرم واخلرباا واعتكااةر اليت ميلكهااة اعتىلاد الاايان  

اواربول عاةدًة أعيفاااااااااااااااةًا يف اامع الائايااة لمثال قاةدة ا امواةا احملل اة، والقاةدة الادان ني، وال هاةة، ومور دي  ال
 هة، واملساااااااااهلكني، وقةدة الشاااااااابةب، واملعارعني ومنا ل اعغياة، ورو اد اععمةل النظ  الئيائ ة وجتةر الا عئة ت

الشااااابةب، وتااااائةر منا ل اعغياة والوةملني يف اةل اعغياة ومنظمةا ، والوةملني يف اةل الىلعةاة الصاااااح ة، 
 ورؤسةا البلدايا، وا اموةا احملل ةن.

 املساواة بني اجلنسني ومت ني املرأة يف النظ  الغذائية   6-3 -   واو

تود الوالقةا  ني اجلنسااني واملوةا  الثقةت ة من أ ىلز حمىلكةا اجلوع وسااوا الائياة واع ةط الئيائ ة غ  الصااح ة،   -59
القىلاراا املاول قة ابلنما ويف  لدال عدادة، تقوم النساااااةا والفا ةا لناةج اعغياة واختة    ال سااااا مة لدى النساااااةا والفا ةا.

الئيائل لتساااااىلة والاأث  يف ا ةلة الائيواة ععيفاااااةا أساااااىلان. وتود املىلأة عةماًل مهًمة لاحق ق الانم ة املساااااادامة،  وتااااافهة 
ة يف أساااااااااىلاة وااموهة احمللل و لدهة. ويف الوقت نفساااااااااه، تىلزح النساااااااااةا   هة تةعلة ل ا تقا يف النظةم الئيائل  ل أايفاااااااااً

ا  شاااااكل غ  ماساااااةٍو حتت عبا مة تكل    ه من مسااااا ول ةا الىلعةاة والومل املنع  غ  مدتوعة اع ىل، واوةنني والفا ة
ومثة  يف الكث  من اعح ةل من مساااااااوايا أعلى  كث  من انودام اعمن الئيائل والناةئج الائيواة الساااااا  ة مقةرنة ابلىل ةل.

نساااااااةا من الالل  عةدة توزاع هيا الومل غ  مدتوع اع ىل والاول   حة ة    إكني النساااااااةا والفا ةا وضااااااامةل حقوع ال
واسااااال ا هيا القسااااا  اليفاااااوا على أن ة حتساااااني رتةه املىلأة،  والوتاااااول    املولومةا واملوارد واخلدمةا، لاحساااااني الائياة.

علة ومشاةركة يف تانع القىلاراا، وضامةل حصاوهلة املبةشاىل على املوارد املةل ة والفن ة وا  واة املةداة، وحتساني دورهة كصافة تة
 وإك نهة من أتدااه، وموازنة عالقةا القوة والائل ب على الووائق القةنون ة اليت حتد من املسةواة واخل ةراا املاةحة هلة.

 مت ني املرأة:  3-6-1

انبئل للحكومةا أل تيفاااااامن تكةت  الفىلص وأل توعز املسااااااةواة يف مشااااااةركة املىلأة والىل ل يف تاااااانع القىلاراا   نأ ل 
السا ةسا ة وأل تدع  املىلأة ال سا مة يف املنةطق الىلاف ة، وأل تيفامن املساةواة  ني اجلنساني يف أتداة أدوار ق ةداة  

ل ة على مسااااااوى املقةطوة وا امع احمللل.  مثل الربملةانا والوزاراا والسااااال ةا احمل  - يف ه  ةا تااااانع القىلار 
وانبئل للحكومةا وأتااااااحةب املصاااااالحة تشاااااا  ع االساااااا ات   ةا اليت تىلمل    الومل مع الىل ةل والفا ةل  

 على دع  النسةا والفا ةا يف اةل الائياة  وت   ل  مس ول ة مش كة.  
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ا نبل ا اال امةع ة واالقاصااااااااااةداة والثقةت ة الالزمة وانبئل للحكومةا أل تشاااااااااا  ع ق ةم    ة إك ن ة إلحداث الائ  
الساا ةسااةا والربامج وامل سااسااةا احملددة واملىلاع ة للمنظور اجلنسااةين واليت   لاحق ق املسااةواة  ني اجلنسااني  فيفاال

الاصاااااادي مل ال  أشااااااكةل   انبئل أل تشاااااامل تك    اخلدمةا الوةمة لدع  املىلأة، واالا الاوع ة الىلام ة   
د املىلأة والفاةة، ال سااا مة يف املنةطق الىلاف ة. وجيب أل اشااامل  ل  املشاااةركة النشااا ة للىل ةل الام  ع والون  ضااا 

 وضمةل  مكةن ة الوتول    الدمةا الدع  املنةسبة للنسةا. 
وانبئل للحكومةا واملنظمةا ا كوم ة الدول ة والق ةع اخلةص وا امع املدين، ال سااااا مة املنظمةا النساااااةئ ة،  ن جل

وأتااااحةب املصاااالحة املون ني اآلالىلان توعاع إكني النسااااةا والفا ةا عرب دع  وتااااوهلن املنصاااا  واملاسااااةوي     
ح ة الشاااااااااااةملة، واخلدمةا اال امةع ة اعالىلى الاول   اال ادائل والثةنوي، و ىلامج حمو اعم ة، واخلدمةا الصااااااااااا 

 لاحسني ا ةلة الائيواة لتسىلة. 

 تشجيمل املرأة واالعرتاف هبا كصاحبة مشاريمل وجهة فاعلة رئيسية يف النظ  الغذائية: 3-6-2

الظىلوم انبئل للحكومةا وأتاااااحةب املصااااالحة اآلالىلان  االا أن ة كب ة لاوعاع املساااااةواة  ني اجلنساااااني وا  ة  ن أل
الالزمة لكل حتقق املىلأة  مكةاناة الكةملة، وه  مدعوول    الق ةم  يل  مبة اامةشاااااااى مع الاشاااااااىلاوةا الوطن ة 

ة. وجيب على الادا   الىلام ة    حتق ق  ل  أل تدع  والصااااااااكو  املاصاااااااالة بقوع اإلنسااااااااةل املافق عل هة عةمل ً 
  نهماة، مباة يف  لا  من الالل الامكني االقاصاااااااااااااااةدي للمىلأة   ت قالاو اجلمع اعمثال  ني ا  اةة الواةئل اة واملهن اة و 

و ىلامج ا ماةااة اال اماةع اة اليت تشاااااااااااااامال مادتوعاةا  عاةلاة اعطفاةل واعسااااااااااااااىلة، واإل اةزة الوالادااة، وحتادااد ا اد 
 عن اعدىن لت ور، وتقل ص الف وة يف اع ور  ني اجلنساني، وتىلص الومل اجل  دة، وموةشاةا الاقةعد، تيفااًل 

 ة توزاع عمل الىلعةاة غ  مدتوع اع ىل، من مجلة أمور أالىلى.  عةد
 وتاااااااوهلن  انبئل للحكومةا أل تيفااااااامن، وتًقة للاشاااااااىلاوةا الوطن ة، حقوع ا  ةزة املاساااااااةواة للنساااااااةا وأل توعز  و  ن ب ل 

املاسااااااةوي    اعراضاااااال املنا ة، واملوارد ال ب و ة، واملدالالا، واعدواا اإلناة  ة وحتكمهن  هبة، ووتااااااوهلن     
الاثق   والادراب واعسااااااااااواع واملولومةا مبة اامةشااااااااااى مع اخل وط الاو  ه ة ال وع ة الصااااااااااةدرة عن جلنة اعمن  

سااااااا ةع اعمن الئيائل    ومصاااااااةاد اعمسة  والئةابا يف  الئيائل الوةملل  شاااااااأل ا وكمة املسااااااا ولة   ةزة اعراضااااااال 
 الوطين. 

وانبئل للحكومةا والق ةع اخلةص واملنظمةا ا كوم ة الدول ة وأتاحةب املصالحة املون ني اآلالىلان حتساني دور   ن ج ل 
و ك ف ة ق ةمهة   العراعة عرب توعاع مشةركاهة واختة هة القىلاراا املاول قة ابحملةت ل/اعغياة اليت ختاةر  ناة هة   يفاملىلأة  

 يل . وجيب توت   مكةن ة الوتاول املاساةوي    الدمةا اإلرشاةد واخلدمةا االسااشاةراة للمىلأة  شاأل احملةتا ل 
واملنا ةا ا  وان ة اليت تنا هة أو جته عهة، و نةا قدرااة للاوةمل مع الا  ةر، وتوت  اخلدمةا املةل ة لمثل االئامةل 

    املشةراع يف النظ  الئيائ ة. وآل ةا االد الةرن وتىلص تنظ 
وانبئل للحكومةا واملنظمةا غ  ا كوم ة والق ةع اخلةص وأتاااااااااااحةب املصااااااااااالحة املون ني اآلالىلان تشااااااااااا  ع  ن د ل 

 اليت ميكنهة أل تسةعد املىلأة على حتسني سبل ع شهة، وأل تعاد وتول املىلأة  ل هة.   63الاكنولو  ةا املوت ىلة للوقت 

 
ل اةقاة، تشاااااااااااااامال مواداا حف  اعغايااة وجته عهاة، والا عان الباةرد، والا ه ع ابلاساااااااااااااا ني والا ه ع ا ىلاري، وأ هعة ال حن/املعج، واملواقاد املوت ىلة ل    63

 املئي اة وزرعهة وحصدهة وتىل  ة ا  اا الصئ ة والدوا ن. واملوداا العراع ة ا داثة  ىلث احملةت ل/اعغياة
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وانبئل للحكومةا أل تشااا  ع تصااام   السااا ةساااةا اخلةتاااة  كل سااا ةع من أ ل ساااد الف وة الىلقم ة يف مة  ني   ن ه ل 
النسااااااةا الىلاف ةا وأل توعز ال ا الاوةول الىلام ة    ت ساااااا  وتااااااول النسااااااةا الىلاف ةا    اعدواا والب  الاحا ة 

  الىلقم ة وا لول الاكنولو  ة وت ب قهة لاحسني أنش اهن املنا ة. 
وانبئل للحكومةا والق ةع اخلةص وا امع املدين وأتاااااااااااحةب املصااااااااااالحة املون ني اآلالىلان ت سااااااااااا  املساااااااااااةواة  ن ول

حصااول املىلأة على تىلص الومل و قةمة املشااةراع يف النظ  الئيائ ة واعنشاا ة  اا الصاالة، مع االسااافةدة من  يف
تاااانع القىلاراا  شااااأل اسااااا دام دالل   منصااااةا الومل القةئمة لاول د الدالل املنةسااااب وزايدة مشااااةركة املىلأة يف

 دارة اععمةل  اعسااااااااااااىلة والفىلص املاةحة لاشااااااااااااك ل املد الىلاا و داراة. وميكن أل اشاااااااااااامل  ل  الادراب على
الا ةراة، وتنم ة املهةراا املاول قة  صاااااانع القىلاراا، وحتسااااااني اخلدمةا واملنا ةا املةل ة اليت اسااااااهل على املىلأة 

مة   نه   توعاع الاواتااااال يف ا ة ةاة، واعدواا ملساااااةعدة الىل ةل والنساااااةا علىالوتاااااول  ل هة واليت تنةساااااب اح
 داالل اعسىلة. 

 االعرتاف الوضمل التغذو  للمرأة وحرماهنا من التغذية ومعاجلتهما: 3-6-3

انبئل للحكومةا واملنظمةا ا كوم ة الدول ة واملنظمةا غ  ا كوم ة والشااااااااااااااىلكةا يف الانم ة وأتااااااااااااااحةب   نأ ل 
املصاااااالحة املون ني اآلالىلان االع ام ابلىلتةه الائيوي للنسااااااةا والفا ةا طوال دورة ا  ةة والنهوض  ه، مبة يف  

حتق ق  ل  من   عساااااةسااااا ة. وميكن  ل  من الالل توت  اخلدمةا الصاااااح ة والائيواة وغ هة من اخلدمةا ا 
الالل توعاع اساااا شااااةد اساااا ات   ةا الانم ة الوطن ة ابلاحل الا الاشااااةرك ة لنوع اجلنا والومىل ودعمه، ومن  
الالل وتاول النساةا والفا ةا اللوات اوةنني من تدهور وضاوهن الائيوي ومن مسااوايا عةل ة من ا ىلمةل،  

 ة للمنظور اجلنسةين ومنةتوهة طوال دورة ا  ةة.      ىلامج ا مةاة اال امةع ة املسا  ب 
وانبئل للحكومةا وأتااااحةب املصاااالحة اآلالىلان االع ام ابملسااااةنةا اعسااااةساااا ة اليت تقدمهة املىلأة  وتاااافهة  نبل

مقاادمااة للىلعااةاااة، وتثم نهااة يف العراعااة و ناااةج اعغااياااة و عاادادهااة، مع اإلقىلار اباللاعامااةا الكب ة اليت تاوهااد هبااة  
الومل املنع  غ  مدتوع اع ىل على مساااااااااوى الوقت وعبا الومل، مبة يف  ل  عمل الىلعةاة و   ح ق املىلأة من 

اعساااااىلة. وجيب موةجلة هيه املساااااألة من الالل تنف ي السااااا ةساااااةا الاحو ل ة واملىلاع ة للمنظور اجلنساااااةين و ىلامج 
 ا مةاة اال امةع ة وغ   ل  من املنةتع   ىلاقة توةلة وتوعاع تقةس  الومل املنع    ىلاقة ماسةواة.

حدث  طةرًا ساااااا ةسااااااةتً ة إك نً ة، حسااااااب االقايفااااااةا، وممةرسااااااةا داعمة  مةاة  وانبئل للحكومةا أل تسااااااا  نج ل 
الىلضااااااااااةعة ال ب و ة ودعمهة، وأل تيفاااااااااامن أال ا دي قىلار اإلرضااااااااااةع ال ب ول    السااااااااااةرة النسااااااااااةا عمنهن  
االقاصااااةدي أو عي من حقوقهن. وجيب أل اشاااامل  ل  تشاااا  ع وتنف ي الساااا ةسااااةا والربامج اليت تيفاااامن  

اإل ااةزة الوالااداااة املاادتوعااة ورتع ا وا ع أمااةم الىلضااااااااااااااااةعااة ال ب و ااة املثلى يف مكااةل الوماال  اااةاااة اعمومااة و 
    ت اا الىلاحة واملىلاتق واخلدمةان.   لاالتاقةر 

 النظ  الغذائية القادرة على الصمود يف السياقات اإلنسانية  7-3 - زا   

اود ر ا اعمن الئيائل والائياة الالل اعزمةا اإلنسااةن ة لالنةمجة عن تول اإلنسااةل، والنعاعةا، والكوارث اليت  -60
تشاااامل تل  النةمجة عن تئ   املنةخ، والكوارث ال ب و ة، واعو  ة/اجلةئحةان ابالساااا ات   ةا ال والة اع ل وتًقة للقةنول 

عةملً ة املاول قة بقوع اإلنسااةل والاشااىلاوةا الوطن ة، أمىلًا ضااىلوراًي لاقواة قدرة النظ  اإلنسااةين الدو  والصااكو  املافق عل هة 
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الئيائ ة على الصاااااامود. وت دي اعزمةا القصاااااا ة أو املمادة    تشااااااىلاد املالاني من اعشاااااا ةص وتعاد  مكةن ة توىل ضااااااه  
هيه اعزمةا يف  جيةد الاوازل  ني االحا ة ةا  النودام اعمن الئيائل وساااااااااااااوا الائياة. واامثل حمور ال ك ع الىلئ سااااااااااااال يف

الفورااة لتمن الئايائل والائايااة واعثىل الايي قاد ت كاه االسااااااااااااااا اة اة على النظاةم. ونظىلًا    أن اة النظ  الئايائ اة القاةدرة على 
 ة احملل ة، وضامةل الصامود، اشادد هيا القسا  على أن ة توعاع سالسالة االساا ة ة اإلنساةن ة و هود الانم ة، ال سا مة الانم

الصاااااااةدر عن   64الانسااااااا ق  ني مج ع اجلهةا الفةعلة، مع مىلاعةة  طةر الومل  شاااااااأل اعمن الئيائل يف ظل اعزمةا املمادة
 جلنة اعمن الئيائل الوةملل. 

 محاية فئة الس ان األكثر عرضة لسول التغذية يف السياقات اإلنسانية:  3-7-1

انبئل للحكومةا واملنظمةا ا كوم ة الدول ة أل تو  عنةاة الةتااااااااة لقيفااااااااةاي ا مةاة، وأل تيفاااااااامن وتااااااااول  ن أل
اعغياة املئياة واملأمونة والدع  الائيوي، وأل تنف ي  الف ةا اعشااااااااااد ضااااااااااوًفة   ىلاقة آمنة ومن دول عىلاق ل   

ساا ةقةا اإلنسااةن ة، كمة ااوني  عل هة أل أنشاا ة اامو ة يف اةل الاثق   الائيوي للاصاادي لسااوا الائياة يف ال
تشااااا  ع الوتاااااول    املوارد املنا ة واعساااااواع املىلبة واملف دة عتاااااحةب ا  ةزاا الصااااائ ة. وميكن أل اشااااامل 

جيب   ل  اساا دام اعغياة احملل ة واملنا ة   ىلاقة مساادامة، عند اإلمكةل وكلمة تسام  الظىلوم  يل . وال
إلطالع كأداة ملمةرساااة اليفااائا السااا ةسااال أو االقاصاااةدي، وانبئل للحكومةا أل أل تساااا دم اعغياة على ا

تبيل اجلهود ليفاااااااااااااامةل وتااااااااااااااول اجلم ع   ىلاقة آمنة ومن دول عىلاق ل    م ةه الشااااااااااااااىلب اآلمنة، مبة يف  ل  
 اعش ةص املو ودان يف حةالا ال وارئ، وأل تقلص عدد اعش ةص اليان اوةنول من ندرة امل ةه. 

وانبئل للحكومةا واعطىلام املون ة ابلنعاع واملنظمةا اإلنسااةن ة الدول ة وأتااحةب املصاالحة املون ني اآلالىلان،  نبل
ضاااامةل، ح ثمة اكول  ل  منةسااااًبة، حصااااول مج ع اعتىلاد املايفااااىلران والسااااكةل املوىلضااااني لل  ىل يف اعزمةا 

  ىلاقة آمنة ومن دول عىلاق ل مبة اامةشاااااااااى  ا ةدة واملمادة، على املساااااااااةعداا يف اة  اعمن الئيائل والائياة
وقىلاراا  1949املبةدئ اإلنسااااةن ة املو م هبة دولً ة، على  و مة هو منصااااوص عل ه يف اتفةق ة  ن   لوةم  مع

 . 1949اجلمو ة الوةمة لتم  املاحدة اعالىلى املوامدة  ود عةم 
عدة والاوةول الدول ني عند االقايفااااااااااااةا، أل  وانبئل للحكومةا،  دع  من املنظمةا ا كوم ة الدول ة واملسااااااااااااة ن جل

تيفاااااامن حصااااااول الال  ني والنةزحني دااللً ة وا اموةا امليفاااااا فة وطةلل الل وا يف أراضاااااا هة   ىلاقة آمنة ومن 
دول عىلاق ل على اعغياة املئياة واملأمونة والدع  الائيوي وتًقة اللاعامةا ا كومةا مبو ب الصااااااااااكو   اا 

وميكن أل اشاااااااامل  ل  اسااااااااا دام اعغياة احملل ة واملنا ة   ىلاقة مسااااااااادامة، عند  ً ة.الصاااااااالة املافق عل هة دول
اإلمكاةل وكلماة تساااااااااااااام  الظىلوم  ايلا . وانبئل للحكوماةا أل اكول لاداهاة ال ا أتهاب  اةالا ال وارئ 

ة،   تيفاااااًل  تافق مع اعولوايا والقدراا الوطن ة ليفااااامةل اعمن الئيائل والائياة للف ةا اعكثىل ضاااااوًفة وام شاااااً
عن املىلاقبة ال ةرئة للائياة  واساااااا ة امل شااااااىلاا املنةساااااابة الالل اعزمةا من قب ل اعو  ة واجلةئحةا والنعاعةا 

 والكوارث، مبة ت هة تل  النةمجة عن تئ   املنةخ. 

 
،  46/182ة مع املبةدئ الاو  ه ة اخلةتااة ابملسااةعدة اإلنسااةن ة الواردة يف قىلار اجلمو ة الوةمة لتم  املاحدة  جيب أل اكول تنف ي اخل وط الاو  ه ة ال وع ة ماسااقً    64

 وجيب أل اىلاعل عمل ا موعةا املون ة ابعمن الئيائل والائياة.
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 حتسني جودة املساعدة الغذائية والتغذوية: 3-7-2

ابلنعاعاةا والكوارث، مباة ت هاة تلا  الناةمجاة عن تئ   املناةخ، واعو  اة انبئل للحكوماةا ومج ع اعطىلام املون ا ة   ن أل
واجلاةئحاةا واملساااااااااااااااةعادة الئايائ اة، مباة يف  لا  املنظماةا ا كوم اة الادول اة، أل تشااااااااااااااادد على   ىلاا تق  ماةا 

لة وحتل الا لتمن الئيائل والائياة تشاااامل اليفاااامةانا املنةساااابة لاحداد تيفااااةرب املصااااةحل احملامل و دارته، ط 
ت ة اعزمة، وأل تدعمهة لكل تسااااا شاااااد هبة املساااااةعدة الئيائ ة واالساااااا ة ة الائيواة وأي مكوانا من النظةم 

  الئيائل احمللل اليت حتاةج     عةدة أته ل أو حتسني.
املا لبةا وانبئل للحكومةا أل تو م ابلائياة كحة ة أسااةساا ة ومسااةعدة  نسااةن ة جيب أل تسااوى    تلب ة  نبل

وجيب أل تفل أي مةدة غيائ ة  الائيواة للساااكةل املايفاااىلران، ال سااا مة اعكثىل عىلضاااة لساااوا الائياة، ورتااادهة.
وجيب أل تكول اعغياة  مقدمة ابلئىلض منهة وأل تكول  اا  ودة تئيواة وكم ة منةساااااااااااابة ومأمونة ومقبولة.

من اخل وط الاو  ه ة ال وع ة  شااااااااااأل النظ   41ة م ة قة للموةا  الئيائ ة  كومة البلد امليفاااااااااا   وتًقة للفقىل 
  الئيائ ة والائياة.

وانبئل للحكومااةا واملنظمااةا ا كوم ااة الاادول ااة أل تاادع  آل ااةا و ىلامج ا مااةاااة اال امااةع ااة الىلام ااة      نج ل 
ًنة، واليت  الوقةاة من اهلدر و دارته واليت تشااااامل اعغياة املأمونة واملئياة، واملنا ة حملً ة ح ثمة اكول  ل  ممك 

وميكن لااادع   اعغااياااة أل ا دي دورًا تكم ل اًاة يف السااااااااااااااا ااةقااةا   توت ىل الائ  ااة املنااةسااااااااااااااابااة يف أوقااةا اعزمااة. 
اإلنساااااااااااةن ة، كمة انبئل أل اكول قةئًمة على اعدلة والةتااااااااااًاة  كل سااااااااااا ةع. وجيب أل تكول آل ةا ا مةاة  

 غياة يف املدى ال وال.  اال امةع ة داعمة لتسواع احملل ة والقدرة على ا صول على اع 
وانبئل للحكومةا أل تنفي سااا ةساااةا  شاااأل تئياة الىلضاااع وتااائةر اعطفةل يف حةالا ال وارئ، مبة يف  ل   ندل

اةاة ممةرسااااااااااااااةا الىلضااااااااااااااةعة ال ب و ة املثلى، وأل تدع  مبشااااااااااااااةركة املنظمةا ا كوم ة الدول ة واملنظمةا غ  
ع وتااااااائةر اعطفةل وتنسااااااا قهة وتنف يهة   ا كوم ة، ال واج هليه السااااااا ةساااااااةا املاول قة مبمةرساااااااةا تئياة الىلضااااااا 

 وتوعاعهة الالل اعزمةا اإلنسةن ة. 
وانبئل للحكومةا واملنظمةا ا كوم ة الدول ة أل تدع  ق ةم سااال ة ا د اعدىن من النفقةا ونقل الق مة، الالل   ن ه ل 

 ا أمكن، واليت  تقدمي املسااااةعدة النقداة والقسااااةئ ،  اشاااا  ع اعغياة املأمونة واملئي اة، واملنا ة   ىلاقة مسااااادامة   
اساااحساان أل اا  شااىلاؤهة حملً ة أو  قل مً ة و كم ة كةت ة لاأمني  ا غيائل تااحل يف مج ع مىلاحل ا  ةة ابلىل وع  
   الاو  هاةا القاةئماة الصااااااااااااااةدرة عن  ىلانمج اعغايااة الواةملل واملنظماةا ا كوم اة الادول اة املون اة اعالىلى الااة واة  

 . لاحداد الايفةرب احملامل يف املصةحل و دارته ج املسةعدة هيه ضمةانا لتم  املاحدة. وجيب أل تشمل  ىلام 

 ضمان قدرة النظ  الغذائية على الصمود يف السياقات اإلنسانية:  3-7-3

انبئل للحكومةا أل تقوم، ابلشااااااااااااااىلاكة مع املنظمةا ا كوم ة الدول ة واملنظمةا املون ة اعالىلى،  احل ل النظ   ن أ ل 
املولومةا اخلةتاة ابملنةخ،   الدمةا  ل  منةساًبة، و ا واىل واساا دام نظ  اإلنيار املبكىل، و الئيائ ة، ح ثمة اكول  

ونظ  املولومةا اخلةتااة ابعغياة والعراعة، مبة يف  ل  نظ  رتااد أسااوةر اعغياة، اليت تكشاا  وتىلتااد اعال ةر  
وجيب  دمةج نظ  اإلنيار املبكىل هيه يف   اليت ادد  ناةج اعغياة وتواتىلهة والوتاول  ل هة وساالماهة والاالعب هبة. 
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اليت تسااةه  يف اع ةط الئيائ ة الصااح ة  اعغياة اعوسااع ن ةقًة اليت تشاامل رتااد تواتىل اعغياة املئياة  نظ  حتل ل 
 من الالل النظ  الئيائ ة املسادامة  كلفة م سورة على املساوى احمللل. 

تسااااااثمىل، حساااااب االقايفاااااةا ومبة اامةشاااااى مع الاشاااااىلاوةا وانبئل للحكومةا واملنظمةا ا كوم ة الدول ة أل  نبل
الوطن اة، يف تادا   ا اد من  اةطىل الكوارث اليت توود ابملنفواة على الايان ه  أكثىل عىلضااااااااااااااة لل  ىل أو أشااااااااااااااد 
احا ةً ة للمساااااااةعدة. و صاااااااورة الةتاااااااة، جيب اةاة اعتاااااااول املنا ة من ظواهىل ال قا ا ةدة، وآاثر املنةخ، 

ىلاقة توعز قدرة السكةل املايفىلران على الصمود يف و ه الصدمةا النةمجة عن النعاعةا وغ هة من الكوارث   
والكوارث، مبة ت هة تل  النةمجة عن تئ   املنةخ والصدمةا االقاصةداة، وعلى الاأقل  موهة. وقد تشمل الادا   

حا ةطةا املةل ة والئيائ ة شاابكةا اعمةل اال امةع ة، واالساااثمةر يف اةاة ساابل كسااب الو ش املايفااىلرة، واال
ال اةرئاة، والفض تكاةل   املواةمالا، وحتادااد املنصااااااااااااااةا املناةسااااااااااااااباة للربامج املاكاةملاة. وانبئل للحكوماةا أل  

 تسوى    اساوةدة اإلناةج احمللل لتغياة و مكةن ة الوتول    السوع يف أسىلع وقت ممكن.
 شاااااىلا ، مبواتقة ا كومةا، ح ثمة اكول  ل  منةساااااًبة،   وانبئل للمنظمةا ا كوم ة الدول ة والشاااااىلكةا يف الانم ة  ن ج ل 

املنظمةا احملل ة غ  ا كوم ة والق ةع اخلةص وأتاااااااااحةب املصااااااااالحة املون ني اآلالىلان، مبة يف  ل  اليفااااااااامةانا 
يف تنف ي الربامج اخلةتاااة ابملساااةعداا الئيائ ة اإلنساااةن ة    لاحداد الايفاااةرب احملامل يف املصاااةحل و دارته،املنةسااابة 

وسااابل كساااب الو ش من أ ل دع  االناوةش االقاصاااةدي والانم ة، وتقواة النظ  الئيائ ة احملل ة املساااادامة، وتوعاع 
 . قدرة أتحةب ا  ةزاا الصئ ة و/أو املعارعني اعسىلاني على الوتول    املوارد لاوعاع اإلناةج واعسواع 

 تنفيذ ور د استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها  - اجلزل الرابمل 

  ياغة السياسات وتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية   1-4 - أل   

ُاشاااااااااا َّع مج ع أعيفااااااااااةا جلنة اعمن الئيائل الوةملل وأتااااااااااحةب املصاااااااااالحة ت هة على تقدمي الدع  وال واج على  -61
الاة وة هل ، وابلاوةول مع املبةدراا والربامج اعالىلى  اا الصاالة، لنشااىل اخل وط الاو  ه ة املساااوايا كةتة ضاامن اجلهةا 

قة  ال وع ة واساااااا دامهة وت ب قهة من أ ل دع  وضاااااع السااااا ةساااااةا والقوانني والربامج واخل ا االسااااااثمةراة الوطن ة املنسااااا 
 اع ةط الئيائ ة الصح ة وحتس ن الائياة. واملاوددة الق ةعةا وتنف يهة، هبدم  قةمة نظ  غيائ ة مسادامة توت ىل

و ل ا كومةا مدعوة    اسا دام اخل وط الاو  ه ة ال وع ة كأداة إلطالع مبةدراا تىلمل    الاوتل    أ ةط  -62
غيائ ة تااااح ة من الالل النظ  الئيائ ة املسااااادامة. وميكن أل تشاااامل هيه املبةدراا تنف ي االساااا ات   ةا والربامج الوطن ة،  
وحتداد الفىلص املاةحة يف اةل السااا ةساااةا، وتشااا  ع ا وار الشااافةم والاشاااةركل واملنفا ، وتوعاع آل ةا الانسااا ق، وحتساااني  

املاوددة أتااحةب   65االتسااةع يف الساا ةسااةا، ودع  الاكنولو  ةا املباكىلة، و نشااةا املنصااةا والشااىلاكةا والومل ةا واعطىل 
، وتوعاع ودع   شاااىلا  مج ع أتاااحةب لاحداد الايفاااةرب احملامل يف املصاااةحل و دارته املصااالحة أو تقوااهة، مع توت  ضااامةانا 

 املصلحة املون ني، مبن ت ه  ممثلل الف ةا اعكثىل ضوًفة، ومشةركاه . 

 
 .النمو أ ل من والائياة الائياة  اوعاع املون ة ا ىلكةتشمل هيه اعطىل   65
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وا دي الربملةن ول وحتةلفةا  دول الوطن ة والوطن ة واإلقل م ة دورًا أساااةساااً ة يف الاشااا  ع على اعامةد السااا ةساااةا،   -63
الاشااااىلاو ة والانظ م ة املنةساااابة، و  كةا الوعل، وتشاااا  ع ا وار  ني أتااااحةب املصاااالحة املون ني، وختصاااا ص  و نشااااةا اعطىل

 املوارد لانف ي الس ةسةا والربامج الىلام ة    الاوتل    أ ةط غيائ ة تح ة من الالل النظ  الئيائ ة املسادامة. 

 بنال القدرة على التنفيذ وتقويتها   2-4 - ال  

تشاااا َّع ا كومةا  قو ة على حشااااد املوارد املةل ة والفن ة والبشااااىلاة املالئمة كمة أسة تشاااا  ع الاوةول الدو  لعايدة  -64
القدراا البشااىلاة وامل سااسااةت ة للبلدال من أ ل تنف ي اخل وط الاو  ه ة ال وع ة وحتداد اعولوايا لافو لهة ورتاادهة على 

وميكن للوكاةالا الفن اة الااة واة لتم  املاحادة، ووكاةالا الاواةول الثناةئل،  ساااااااااااااااوايا الادول اة واإلقل م اة والوطن اة واحملل اة.امل
وغ هة من الشاىلكةا يف الانم ة تقدمي املساةعدة يف هيا الصادد. وتاسا  املشاةركة ا داة لتشا ةص اعشاد أتثىلًا ابجلوع وساوا 

 ن ة والسهلة االسا دام، ابعن ة لاحداد س ةع الُنهج املوامدة وتك  فهة مع الس ةقةا احملل ة. الائياة وت واىل الدالئل الف
ولاساااااىلاع وت ة الومل واالرتقةا  ه، من اليفاااااىلوري توعاع قدرة النظ  الئيائ ة على الصااااامود والاك   ، مبة يف  ل   -65

و نةا القدراا ونقل الاكنولو  ةا السااال مة    ً ة    البلدال النةم ة  شاااىلوط م ات ة، طوًعة وعلى النحو  املةل ةحشاااد املوارد 
، حساااب مقايفاااى ا ةل ومة هو منةساااب. وسااا  دي 2030من ال ة عةم   41املافق عل ه، مبة اامةشاااى مع عنةتاااىل الفقىلة 

ت  اخلدمةا اعساااةسااا ة واملنةتع الوةمة ويف حشاااد موارد أالىلى الاموال الوةم، احمللل والدو  على الساااواا، دورًا ح واًي يف تو 
 .66لاموال تنف ي اخل وط الاو  ه ة ال وع ة

وأهادام   2030ت ب ق اخل وط الاو  ه اة ال وع اة ماسااااااااااااااقاًة مع ال اة الانم اة املسااااااااااااااااداماة لواةم  اكولوانبئل أل  -66
 2030منهة، ومع الايك  ابملبةدئ وااللاعامةا املشاا كة خل ة عةم   12و 2الانم ة املسااادامة املنبثقة عنهة، ال ساا مة اهلدتني 

 ، بسب االقايفةا.41و 40و 24،  ضةتة    الفقىلاا 13و 1267و 11و 10مبة اشمل الفقىلاا 
وانبئل توعاع حشااااد املوارد املةل ة اإلضااااةت ة للبلدال النةم ة من مصااااةدر ماوددة، مبة يف  ل  من الالل الاوةول   -67

. وااوني  على  68واجلنوب، والاوااةول يف مااة  ني  لاادال اجلنوب، والاوااةول الثالثل اإلقل مل والاادو    لشاااااااااااااامااةلا ني  لاادال  
املنظمةا الدول ة، ال سا مة امل ساساةا املةل ة الدول ة، ومج ع أتاحةب املصالحة توعاع مة اقدمونه من دع ، مبة اامةشاى  

 .نفي اخل وط الاو  ه ة ال وع ة مع والااه ، وحسب مقايفى ا ةل، للبلدال النةم ة لكل ت 
وتشاااااااا َّع اجلهةا املة ة وامل سااااااااسااااااااةا املةل ة واملنظمةا ا كوم ة الدول ة وه  ةا الاموال اعالىلى على ت ب ق  -68

اخل وط الاو  ه ة ال وع ة عند تاااا ةغة ساااا ةسااااةاة ملن  القىلوض واهلبةا واالساااااثمةراا و ىلااهة لدع  مسااااةعل أتااااحةب 
أل تسااااااةه  اخل وط الاو  ه ة ال وع ة يف تصاااااام   االساااااااثمةراا املساااااا ولة اليت ادم    زايدة املصاااااالحة املون ني. وجيب  

اإلناةج املسااااااادام لتغياة املأمونة واملانوعة واملئياة  كلفة م سااااااورة و  ىلاقة اسااااااهل ا صااااااول عل هة، وتوعاع دمج اجلوانب 
 الساثمةراة اخلةتة  ق ةع العراعة واعغياة. الب   ة واالقاصةداة واال امةع ة والائيواة والصح ة يف اخل ا ا

 
 .2030من ال ة الانم ة املسادامة لوةم  41 الفقىلة   66
على النحو  ونو د أتك د مج ع مبةدئ  عالل راو  شااااااااأل الب  ة والانم ة، مبة يف  ل  مبةدئ منهة مبدأ املساااااااا ول ةا املشاااااااا كة واملابةانة يف آل واحد،  "   67

 املاحدة.الصةدر عن اعم   70/1من اإلعالل". القىلار رق   7املنصوص عل ه يف املبدأ 
 .2030من ال ة الانم ة املسادامة لوةم  6-17و 3-17الفقىلاتل    68
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واش َّع الشىلكةا يف الانم ة واملنظمةا ا كوم ة الدول ة، مبة ت هة الوكةالا اليت تو د مقةرهة يف رومة، واملنظمةا  -69
القةئمة اإلقل م ة والق ةع اخلةص وا امع املدين وأتاااااااااحةب املصااااااااالحة املون ني اآلالىلان على دع ، ضااااااااامن ن ةع مواردهة  

وميكن أل اشاااااااااامل هيا الدع  كاًل من البحوث  ووالااهة، اجلهود اليت تبيهلة ا كومةا لانف ي اخل وط الاو  ه ة ال وع ة.
القدراا امل سااسااةت ة،  وتنم ةوالاوةول الفين، واملسااةعدة املةل ة واإلنسااةن ة، وتقدمي املشااورة الساا ةسااةت ة القةئمة على اعدلة، 

ةسااااا  املوةرم وتبةدل اخلرباا، واملساااااةعدة يف وضاااااع السااااا ةساااااةا الوطن ة واإلقل م ة. وميكن اختة  ووضاااااع أطىل الىلتاااااد، وتق
اإل ىلاااا لاحساني قدرة الشاىلكةا على تصام   هيه الشاىلاكةا املاوددة أتاحةب املصالحة و داراة واملشاةركة ت هة مع توت  

الشااافةت ة واملساااةالة، وتوعاع ا وكمة اجل دة لاحق ق ضااامةانا قواة لاحداد الايفاااةرب احملامل يف املصاااةحل و دارته، وضااامةل  
الناةئج الفوةلة. عالوة على  ل ، ُتشاااااااا َّع آل ةا الانساااااااا ق  ني وكةالا اعم  املاحدة اليت توة   وانب  الفة من النظ  

ق ىلي ودعمه  نةا  الئيائ ة والائياة على مواامة عملهة واالسااااافةدة من اعامةد اخل وط الاو  ه ة ال وع ة على املساااااوى ال
 . على طلب الدول اععيفةا

وُتشااااااا َّع ا كومةا ومنظمةا البحوث الوطن ة والدول ة واملنظمةا ا كوم ة الدول ة واجلةموةا وامل ساااااااساااااااةا   -70
اعكةدمي ة اعالىلى على دع  تواتىل املوةرم، مبة يف  ل  املوةرم اعتااااااااااال ة والاقل داة واحملل ة، ابملواتقة ال وع ة للساااااااااااكةل 

 ني، واال اكةراا، مبة يف  ل  الىلقمنة، والولوم واعدلة  شااااااااأل مج ع أ وةد النظ  الئيائ ة، وسااااااااهولة الوتااااااااول  ل هة اعتاااااااال
، وموةجلة أو ه اآلاثرلامكني ت واىل أطىل الىلتاد، ودراساة اعدلة، و سانةد اعولواة للقيفاةاي اليت سا  ىلي النظىل ت هة، وتق    

 الاززر والابةدل املمكنة.
وميكن ت سااااااااااااااا  نشاااااااااااااااىل اخل وط الاو  ه اة ال وع اة واعاماةدهاة من الالل حتادااد "اجلهاةا الفاةعلاة" و"عوامال   -71

  الوعل الائ  "، ال ساا مة يف امل سااسااةا اخلةتااة ومنظمةا ا امع املدين وا اموةا اعتاال ة واحملل ة، اليت ميكنهة   كةا  
اوايا ا كوم ة واح ام الانوع الثقةيف يف الوقت نفساااااه،  وتنظ   االا الدعوة يف  ال  الق ةعةا وعلى  ال  املسااااا 

 مع توت  اليفمةانا لاحداد الايفةرب احملامل يف املصةحل و دارته.  

 ر د استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها  3-4 -   جي 

السااااااااا ةساااااااااةت ة الوطن ة ُتشااااااااا َّع ا كومةا، ابلاشاااااااااةور مع أتاااااااااحةب املصااااااااالحة املون ني، على حتداد اعولوايا  -72
وامل شاىلاا  اا الصالة، وحشاد اهل ةكل اإلقل م ة واحملل ة للابل ا عن هيه امل شاىلاا، و نشاةا نظ  الىلتاد والابل ا الوطن ة أو  
تقواة النظ  القةئمة ح ثمة اكول  ل  منةسًبة من أ ل تق    توةل ة القوانني والس ةسةا واللوائ  الانظ م ة وكفةااة وتنف ي 

اااا الاصااااااح ح ة املنةساااااابة يف حةل  ىلزا آاثر ساااااالب ة أو ثئىلاا. وُتشاااااا َّع ا كومةا على اسااااااا دام ُسج الىلتااااااد اإل ىل 
 والاق    القةئمة على الولوم واعدلة واليت تىلك ع على موىلتة مة هل اعمور ا داة والاك    لاحق ق أتيفل الناةئج.
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اخل وط الاو  ه ة ال وع ة، يف حتق ق الئةايا الوةمل ة الساات  املاولقة  وميكن أل تسااةه  ا كومةا من الالل تنف ي  -73
والئةايا اخلةتاااااة ابعمىلاض غ  املوداة املىلتب ة ابلنظةم   69 2012ن اليت أاداة مجو ة الصاااااحة الوةمل ة يف عةم  2025ابلائياة ل 

ابلاعاماةا حماددة    اإل ىلاااا  اا اعولوااة والاوهاد وميكن لل  وط الاو  ه اة ال وع اة أل تادع  البلادال لاحادااد   . 70الئايائل 
من أ ل حتق ق اعهدام الائيواة والصاح ة واالقاصاةداة واال امةع ة   71وقة لة للق ةس وميكن  لوغهة وواقو ة وحسانة الاوق ت 

ق ق  ل  من الالل وموااماهة. وميكن حت   2030والب   ة لاسااااااااااىلاع اجلهود املىلتب ة  وقد الائياة وال ة الانم ة املسااااااااااادامة لوةم  
الدعوة لصااةحل الساا ةسااةا والاشااىلاوةا، وإكني تبةدل أتيفاال املمةرسااةا واخلرباا، وتساال ا اليفااوا على الن ةحةا احملققة 
والدروس املسافةدة، وتوت  الدع  املابةدل لإلسىلاع يف عمل ة الانف ي. وانبئل للحكومةا أل توعز الوتول    آل ةا الوسةطة 

 لنعاعةا الشفةتة والفوةلة، ال س مة لتش ةص اعكثىل ضوًفة وام ًشة.  والاظل   وتسواة ا 
وتشاااااااااااااا َّع جلناة اعمن الئايائل الواةملل على  دراج اخل وط الاو  ه اة ال وع اة يف عملهاة اجلاةري ومواردهاة املاةل اة  -74

اإلطةر االسااا ات  ل الوةملل لل نة اعمن الئيائل الوةملل من أ ل اعمن  القةئمة امل صاااصاااة للىلتاااد، على النحو احملدد يف
 . الئيائل والائياة

  

 
69   en//2025-target-https://www.who.int/nutrition/global 
70   action/targets/en/-ncds/take-https://www.who.int/beat 
مل من انبئل أل تكول االلاعامةا الق ىلاة ابلومل حمددة وقة لة للق ةس وميكن  لوغهة وواقو ة وحساااااااااااانة الاوق ت، يف ساااااااااااا ةع عقد اعم  املاحدة للو   71

  action/smart_commitments/en/-of-https://www.who.int/nutrition/decadeأ ل الائياة وعمل ة ماة وة امل إىل الدو  الثةين املوين ابلائياة.

http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf
http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf
https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/
https://www.who.int/beat-ncds/take-action/targets/en/
https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/smart_commitments/en/
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 موجز الرئيس بشأن  - هال املرفخل 
 " 2030"األمن الغذائي والتغذية: بنال سردية عاملية حىت عام    – البند اثنياا  

 
مبداوالا  شااااأل  2021تربااىل/شاااابةط   8اوم  اتااحت جلنة اعمن الئيائل الوةملل لالل نةن أعمةل دوراة السااااة وة واعر وني

"األمن الغذائي والتغذية: بنال سردية  ونوال تىلاق اخلرباان  للفىلاق اخلرباا الىلت ع املساوى الاة ع لل نة  الاقىلاىل اخلةما عشىل 
، اآلاثر الفوراة 2021 دااة عةم  منيالنقةش يف الوقت املنةساااااااااااااب،    توا ه مج ع الدول،  ةا  و  ".2030 معاملية حىت عا

. تقد ابتت سااااااااااابل ع ش مالاني اعشااااااااااا ةص وأمنه  الئيائل 19-كوت دواملاوسااااااااااا ة وال والة اع ل النةمجة عن  ةئحة  
د  قلب مسااةر مة حتق ق الالل الوقود السااة قة من مكةسااب وتئيااه  موىلضااة لل  ىل، وأضااحت اجتةهةا مث ة للقلق اد  

 دااة عقد الومل من أ ل حتق ق أهدام الانم ة املساادامة، والود الانةز  لقمة  2021كمة اصاةدم عةم  يف اةل الانم ة.
، على أل اسااااااااابقهة انوقةد م إىل 2021اعم  املاحدة للنظ  الئيائ ة اليت من املعمع انوقةدهة يف ن واور  يف سااااااااابامرب/أالول  

 .2021للقمة يف رومة يف اول و/إوز 
السااا دة  للقمة،  ة، ألقاه مبووثاه اخلةتااا António Guterresالعام لألم  املتحدة السمميد   لألمنياحت الدورة  ب ةل واتاُ 

Agnes Kalibata ،وقد دعة اعمني الوةم    " حداث تئ   أساةسال ومنه ل ملوةجلة اجلوع واالساادامة وساوا الائياة .
، ودع  الانم ة املسااااااااادامة والشااااااااةملة  الوقت  اته على النهوض بقوع اإلنسااااااااةل، والا ف   من وطأة الفقىلمع الومل يف 

من أهدام  2لل م ع. وأحةط علًمة أبل الل نة " صفاهة منادى تىلاًدا ملشةركة أتحةب املصلحة املاوددان  شأل اهلدم 
الانم ة املسااااااادامة، جيمع  ني ا كومةا وا امع املدين والق ةع اخلةص والولمةا وامل سااااااسااااااةا املةل ة والرباا اعم  املاحدة  
و هاةا أالىلى" توارب "مثاةاًل هاةماًة للشاااااااااااااامول" عمال يف أل "قاايى  اه على املساااااااااااااااوى الوطين". وانشااااااااااااااد الل ناة كايلا  

 املاحدة للنظ  الئيائ ة عن طىلاق تقةسااااا  منا ةاة اخلةتاااااة ابلاقةرب  ني السااااا ةساااااةااالضااااا الع  دور هةم يف قمة اعم   
 وتقةراىل تىلاق اخلرباا الىلت ع املساوى الاة ع هلة.

ساال  ت  19-يف كلماه االتااةح ة، ك   أل  ةئحة كوت د  ،Thanawat Tiensinرئيس اللجنة، السمميد     نمة أوضاا 
د على ضااااااااىلورة  قةمة "نظ  أكثىل قدرة على الصاااااااامود إك  ن من اليفااااااااوا على مدى هشااااااااةشااااااااة النظ  الئيائ ة الىلاهنة"، وأك  

الوتااااااااااااول    أغياة مئياة وموقولة الاكلفة تئيي النةس وحتةت  على كوكبنة". كمة شااااااااااااد د على أن ة قمة اعم  املاحدة 
 ابعابةرهة تىلتة لبنةا العال  يف هيا الصدد، وتوه د  اوت  دع  الل نة الكةمل. املقبلةللنظ  الئيائ ة  

على ضاااىلورة  حداث حتو ل يف النظ  الئيائ ة العراع ة، ال سااا مة   ا كةل   املدير العام للمنظمة، السمميد شممو دونيو، وشاااد د
الاكنولو  ةا اجلدادة مع اةاة الب  ة هيا الاحو ل "ان وي على مقومةا الامكني والقدرة على الا داد ومنصااااااااااًفة واوعز  

الوقااااات  اتاااااه".   نماااااة انشااااااااااااااااااد املنا ني يف  للتنميممممة الزراعيممممة، السممممممممممميممممد  وحقوع مج ع  الممممدويل   رئيس الصمممممممممممنممممدوق 
Gilbert Houngbo  ، اجلم ع "توساااا ع ن ةع تهمنة لتمن الئيائل وللساااابل الكف لة  احسااااني الائياة"، ووتاااا  اعزمة

املدير التنفيذ  لربانمج  لايل ل الاحدايا املوقدة املاوددة اليت تو ض سااااب ل النظ  الئيائ ة". وشااااد دأبسة "انقوس  نيار 
على الدور ا ةساا  اعن ة اليي ت داه الل نة يف  ،يف   ةل مساا  ل ابلف داو ،David Beasleyاألغذية العاملي، السمميد 

د على أل تعواد الل نة ابلدع  الالزم هنة اليت مل اساااااااابق هلة مث ل، وأك  توب ة الشااااااااىلكةا واملوارد ملوا هة اعزمة اإلنسااااااااةن ة الىلا
 اشك ل أولواة مش كة لوكةالا اعم  املاحدة الثالث اليت تو د مقةرهة يف رومة.
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 تىلاق اخلرباا الىلت ع املساااااااااااااااوى املوين ابعمن الئااايائل والائااايااااة، الساااااااااااااا اااد  رئيسو واااد عىلض إه ااادي رئ ساااااااااااااال قااادماااه  
Martin Cole،   قةمت امل لفة الىلئ ساااا ة للاقىلاىل، الساااا دةJennifer Clapp اقدمي الاقىلاىل، و ود  ل  تنةول أعيفااااةا  ،

اةالا واساااااااااوة الن ةع واردة الل نة واملشاااااااااةركول الكلمة لإلدالا  ب ةانا  واإلعىلاب عن أتكةره  اليت تامحور حول عدة 
 .أدانه

 الضول على مد  هشاشة النظ  الغذائية الراهنة سّلطت 19-جائحة كوفيد
قد طةلت أقةل   و لدال  الفة مبسااااوايا مافةوتة من الشااادة، تقد سااال ا موظ  اععيفاااةا   19-رغ  أل آاثر  ةئحة كوت د

اجلةئحة    قلب   . وقد ت دي واملشااااةركني اليفااااوا على أثىلهة غ  املانةسااااب على السااااكةل املسااااايفااااوفني واملهمشااااني أتاااااًل 
الساااااةئد وتوعاع القدرة على  مساااااةر اجلهود اليت  يلت على مدى عقود، وهل تقايفااااال  يل  هود منساااااقة لادار  الوضاااااع

الصااااامود أمةم الصااااادمةا واجلةئحةا يف املسااااااقبل. كمة كةنت اإل ىلاااا والايفاااااح ةا، اليت قةم هبة املالاني من املعارعني 
ومنا ل اعغايااة والواةملني يف هايا ا اةل يف  ال  أر اةا الواةمل لالسااااااااااااااامىلار يف توت  اعغايااة لسااااااااااااااكاةل املناةطق الىلاف اة  

 .ظل  اض ىلاابا شدادة، حما  شةدة وثنةاٍ وا يفىلاة يف 
الفقىل وانودام اعمن الئيائل، ح ق توةين  من املعاددائىلة مب ةا املالاني من اعشااااااا ةص يف   19-وقد ز  ت  ةئحة كوت د

النساااااةا والشااااابةب واملهة ىلول وأتىلاد ا اموةا املهمشاااااة اعمىل ان أكثىل من غ ه . ومن اعن ة مبكةل توسااااا ع ن ةع تئ  ة 
 ىلامج ا مةاة اال امةع ة للا ف   من وطأة الوواقب الوال مة لفقدال الومل وسااابل كساااب الو ش، مع الاشاااداد  صاااورة  

ة على ا ة ة املةساااااة    توت  مقومةا الامكني للنساااااةا من الساااااكةل اعتااااال ني ويف املنةطق الىلاف ة واملساااااةواة  ني الةتااااا 
ولكن ااوني   ىلاا حتو الا  اجلنسااااااااااني من أ ل ا فةظ على اعمن الئيائل والائياة لتسااااااااااىل املو شاااااااااا ة وا اموةا احملل ة.

من الصااااادمةا واليفااااائا يف املسااااااقبل، و ول النظ  الئيائ ة أكثىل اساااااادامة    يراة أالىلى واعامةد سج أكثىل مشواًل للوقةاة
وأهدام الانم ة املسااااادامة كةتًة، ومن   2030وقدرة على الصاااامود، ولاصااااب  حمىلًكة لدتع ع لة الاقدم يف حتق ق ال ة عةم 

االالا على أل أزمة  مث ضااااامةل ح ةة عنواسة الكىلامة والقدرة على الصااااامود لكل  نساااااةل. ويف هيا الصااااادد، شاااااد دا املد
تا  ، رغ  مة تن وي عل ه من آاثر مدمىلة، الفىلتاااااااة ملوا هة  الفةقةتنة وتقوميهة من الالل اختة  قىلاراا   19- ةئحة كوت د

و  ىلاااا ماأن ة لالناقةل  و مسااااةراا أكثىل اسااااادامة. وجيب على هيه القىلاراا واإل ىلاااا أل توة  مًوة اع وةد الب   ة 
قاصااااااةداة وال  واة والثقةت ة والصااااااح ة واملاولقة  ساااااابل كسااااااب الو ش. وقد آل اعوال اآلل إل ىلاا "النقلة واال امةع ة واال

، وال ساااااااااااااب ل    حتق ق  ل   ال  من الالل اختة    ىلاااا 2030ال ة الانم ة املساااااااااااااادامة لوةم    ةالنوع ة" اليت دعت  ل ه
 .هةمايفةتىلة ومنسقة، تىلاعل مدى توق د النظ  املاوا دة وتنوع

"األمن الغذائي والتغذية: بنال سممممردية  بعنوان  املسممممتو  أعضممممال اللجنة واملشمممماركون رحبوا بتقرير فريخل اخلربال الرفيمل
 "2030عاملية حىت عام 

أعىلب أعيفااااةا الل نة واملشااااةركول، يف هيا امليفاااامةر، عن تقداىله  للاحل ل اليي قدمه تقىلاىل تىلاق اخلرباا الىلت ع املساااااوى،  
أع   عمل الل نة والوالاة امللقةة على عةتقهة الليان سااا يفااا لوةل  دور حةسااا  يف توعاع وتوط د تفك ان و  ىلاااتنة و صاااورة 

 شااااااااكل مجةعل حول النظ  الئيائ ة لاحق ق اعمن الئيائل والائياة على  و مسااااااااادام. وأقىل  أعيفااااااااةا الل نة وأتااااااااحةب 
ا ةل ة وحتساااااا نهة، مبة اامةشااااااى مع الساااااا ةقةا والقدراا الوطن ة  املصاااااالحة  يفااااااىلورة  حداث تئ   عم ق يف النظ  الئيائ ة

د وتااااااااااح ة ومئياة وكيل  أكثىل  ناة  ة أكثىل  نصااااااااااةتًة ومشواًل وإك ًنة واح اًمة وقدرًة على الا د   ورهًنة هبة، و ل  جلولهة
 وتوت ًا للىلالةا لل م ع.
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ورح ب الكث  من أعيفاااااااااةا الل نة وأتاااااااااحةب املصااااااااالحة على ن ةع واساااااااااع ابلىلؤاة اليت ا ىلحهة تقىلاىل تىلاق اخلرباا الىلت ع 
املسااوى واملشافوعة لطةر مفةه مل اىل ا النظ  الئيائ ة والعراع ة ابلنظ  الصاح ة والب   ة واالقاصاةداة واال امةع ة وغ هة. 

ة من رو  ب البوض منه ، ان القاااً ،   ك ع الاقىلاىل على أ واااةد الامث ااال  2030ح ال اااة الانم اااة املسااااااااااااااااااداماااة لواااةم  كماااة رحااا 
ر املشااةركول، يف مدااللاه ، وكىل   واالسااادامة ابعابةرنة  ودان مهمني لتمن الئيائل والائياة، اقومةل على ا ق يف الئياا.

دعة  ل هة تىلاق اخلرباا الىلت ع املساااااااااوى يف وأعىل وا عن أتا ده  عموًمة إل ىلاا الاحو الا احملددة يف اةل الساااااااا ةسااااااااةا اليت 
 ، مبة ت هة:15تقىلاىله رق  

 اإلقىلار  يفىلورة   ىلاا حتو ل للنظ  الئيائ ة؛ -1

 اعابةر اعمن الئيائل والائياة كنظةم م ا ا مع النظ  والق ةعةا اعالىلى؛ -2

 ال ك ع على اجلوع ومج ع أشكةل سوا الائياة؛ -3

 .الئيائل والائياة تىلتبا  كل س ةع على حدة وتسالعم حلواًل مانوعة وحمل ةاإلقىلار أبل حتدايا اعمن  -4

ج منهجية حترتم تنوع احلاالت ومد  تعقيد النظ  املرتابطة  مثة حاجة إىل اعتماد هنه

الوةمل، على مة رد  أعيفاااةا الل نة، يف موىلض  شاااةرا     مدى أن ة السااا ةع وتنوع /االاالم ا ةالا والنظ  الئيائ ة يف  
هو مق ح يف الاقىلاىل من حتو الا يف اةل السااا ةساااةا مع مىلاعةة اعولوايا وا قةئق الوطن ة، مم ة اوضااا  مدى توق د وثىلاا 
ة املنةتع اليت ان وي عل هة الاوةول والايفاااااةمن الدول ني، الةتاااااة الالل  املنةظىل ال ب و ة للنظ  الئيائ ة يف الوةمل، ولكن أايفاااااً

مل ة. واشامل هيا السا ةع آراا الف ةا الساكةن ة اليت توامد على االساا اد واالقاصاةداا الوطن ة املوامدة  تفشال  ةئحة عة
على الاصاااداىل، واعقةل   اليت تساااند اعولواة  شاااكل اسااا ات  ل للممةرساااةا العراع ة اإلاكولو  ة واملوةرم املاوارثة أاًب عن 

 املنةخ، والبلدال اليت توا ه الاصااااااااااحىل وتل  اليت ت بق الاكنولو  ةا  د  الساااااااااااصااااااااااالح ال  ة وتااااااااااول املنةظىل ال ب و ة و 
  ني من الادول ا اةورة. ومت عىلض اللةا والبلادال اليت توتىل اإلغاةثاة  والبلادال اليت تساااااااااااااااماد رالاةاهاة من احمل  ا  املاقادماة؛

النظ  الئيائ ة، مت الاشاداد على أن ة طةئفة واساوة من السا ةقةا واإلجنةزاا واعولوايا القةدمة. وابلنظىل    مدى تىلا ا 
عوائق، ال سااا مة الالل تفشااال اجلةئحةا، مع اإلقىلار يف الوقت  اته على  لهة أي املمةرساااةا الا ةراة الدول ة اليت ال تا ل  

ل  ا اليفاوا على ال. ضاىلورة الاصادي لراثر السالب ة هليه املمةرساةا على اعساواع اإلقل م ة وا اموةا احملل ة ن ةح كمة ساُ
كل لت  ه النهج اليت تدمج حق املواطنني يف ا صاااااااااول على غياٍا كةٍم يف اعطىل القةنون ة، أو يف االسااااااااا ات   ةا تي  يال

 .2028-2019الوطن ة واإلقل م ة، كمة هو الشأل ابلنسبة    عقد اعم  املاحدة للعراعة اعسىلاة 
 مسارات خمتلفة تصب اجتاه هدف مجاعي

أوضااا  عدة أعيفاااةا ك   أس  اختيوا لأو اواعمول اختة ن ال واا السااااوىلاض أطىل السااا ةساااةا الوطن ة واعالي  نهج أكثىل 
 مشواًل عن طىلاق زايدة االتسةع  ني الق ةعةا. 

وأعىلب الكث  من اععيفاااةا واملشاااةركني، يف موىلض دعمه  هليه املساااةعل، عن تقداىله  للومل اليي اضااا لوت  ه الل نة 
 الحهة، وأشاةروا    املساةنة املهمة ملنا ةا الل نة املاولقة ابلسا ةساةا وعمل تىلاق اخلرباا الىلت ع املسااوى ابعابةرهمني  تا 

نعة الوتاااال  ني الولوم والساااا ةسااااةا اليت تعود الل نة  قةعدة أدلة مساااااقلة حول قيفااااةاي تكول حما   دال، ولكن حةمسة 
اععيفااةا ابخل وط الاو  ه ة ال وع ة  شااأل النظ  الئيائ ة والائياة الصااةدرة  ورح ب الوداد من اعن ة يف غةلب اعح ةل.

عسة تنةولت الاوق د الكةمل لنظمنة الئيائ ة وأو ه قصورهة، واعاربوهة،  نًبة     نب مع منا ةا وتوت ةا  نة اللعن 
مساةنة ملحوظة يف قمة النظ  الئيائ ة.  املسااوى، الىلت عتىلاق اخلرباا    أالىلى يف اةل السا ةساةا تاةدرة عن الل نة وتقةراىل



61 C 2021/20 

ودعة  وض اععيفاااااااااااةا، دعًمة منه  إلحداث الاحو ل املنشاااااااااااود يف النظ  الئيائ ة، وإةشاااااااااااً ة مع الاعامةا البلدال اعتىلاق ة  
، تكول ،    ختصاااااا ص اساااااااثمةراا مةل ة أكثىل يف العراعة والنظ  الئيائ ة2063مبو ب  عالل مةال و و دول أعمةله لوةم  

 .مصم مة  شكل أتيفل للنهوض يف الوقت نفسه ابع وةد الثالثة للانم ة املسادامة
وتواتق اععيفاااااةا واملشاااااةركول، مع  قىلاره  يف الوقت  اته مبدى تنوع السااااا ةقةا والُنهج، حول اتفةع والاعام قواني، ان القًة 

ورساا  ساا ةسااةا تشاا  ع زايدة الامث ل واالسااادامة، وأعىل وا ، إلساانةد اعولواة لتشااد ضااوًفة أواًل،  2030من روح ال ة عةم  
عن قدر كب  من الايفااااااااةمن املاودد اعطىلام واملشاااااااا    ني الق ةعةا يف موا هة هيا الاحدي اليي ال سااااااااة ق له اليي 

املساااااوى يف اةل   القل  ظالله على الانم ة ا داثة والكىلامة اإلنسااااةن ة. ودعًمة هليه اجلهود، رحبوا عموًمة ابملشااااورة الىلت وة
السا ةساةا املقدمة يف توتا ةا الاقىلاىل واليت ميكن أل تو  ه الومل يف املسااقبل، اسا شاةًدا ابلسا ةقةا احملل ة،  و مساةراا  

 .أكثىل اسادامة
قممة األم  املتحمدة للنظ  الغمذائيمة القمادممة تتي  فر مممممممممممة فريمدة لوضممممممممممممل المدعوة إىل إحمداث حتّول يف النظ  الغمذائيمة  

 نفيذموضمل الت
رح ب أعيفاااااااةا الل نة وأتاااااااحةب املصااااااالحة  شاااااااكل عةم  قمة اعم  املاحدة للنظ  الئيائ ة القةدمة املعمع عقدهة يف عةم 

يف اععمةل الاحيفا اة للقمة، وشا  ع القةئمني على تنظ    15، وأقىل وا جبدوى تقىلاىل تىلاق اخلرباا الىلت ع املسااوى رق   2021
رب  ني الساا ةسااةا الىلئ ساا ة الصااةدرة عن الل نة، مثل اخل وط الاو  ه ة ال وع ة القمة على اسااا دام مج ع تااكو  الاقة

ومبةدئ جلنة اعمن    شاااااأل النظ  الئيائ ة والائياة، واخل وط الاو  ه ة ال وع ة  شاااااأل ا وكمة املسااااا ولة   ةزة اعراضااااال،
من أ ل اإلعمةل امل ىلد للحق يف غياا كةٍم  واخل وط الاو  ه ة ال وع ة الئيائل الوةملل اخلةتااة ابالساااثمةراا املساا ولة 

ويف الوقت اليي ساال  ت ت ه آل ة ا امع املدين والشااووب اعتاال ة  من أ ل  رسااةا أسااةس لتعمةل الاحيفاا اة للقمة.  -
الاة وة لل نة اليفااوا على ا ةالا اليت اساااحساان   ىلاا املعاد من الومل ت هة لكل ااساا   شااىلا  أعيفااةئهة  شااكل كةمل، 

دا آل ة الق ةع اخلةص الاة وة لل نة لاتحة دعمهة القوي. وشااااااااد د أعيفااااااااةا الل نة واملشااااااااةركول، يف موىلض تىلح به  توه
ابلاوةول النشااااااااا القةئ   ني الل نة والقمة، على الفىلتااااااااة الفىلادة اليت تا حهة القمة لبنةا زال  ساااااااا ةساااااااال، وجلمع اجلهةا 

اوايا دول الوطن اة والوطن اة واإلقل م اة والواةمل اة، ولالتفاةع على رؤاة الفاةعلاة للاحو الا املمكناة يف املساااااااااااااااقبال على املساااااااااااااا 
 .من أهدام الانم ة املسادامة واعهدام  اا الصلة 2مش كة والةرطة طىلاق لبلوغ اهلدم 

كمة شااااااد د أعيفااااااةا الل نة على دور الل نة ورؤااهة الفىلادان من نوعهمة، ورحبوا ابلعال  الساااااا ةساااااال اليي تشااااااك ل حول 
ًقة اجلوع وسااااااوا الائياة  ىلاا القمة وعمل ة ماة واهة. وأال ًا، دعة عدة أعيفااااااةا ومشااااااةركني      ىلاا منةقشااااااةا أكثىل توم  

 الصةدر عن تىلاق اخلرباا الىلت ع املساوى.  15ضمن الل نة خبصوص االق احةا والاوت ةا املفص لة الواردة يف الاقىلاىل رق  
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 ت املتحدة األمري ية خبصوص توضي  موق  الوالاي  - املرفخل واو  
 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظ  الغذائية والتغذية 

 :توضي  موق  الوالايت املتحدة األمري ية
من دواعل ساااىلور الوالايا املاحدة  قىلار اخل وط الاو  ه ة ال وع ة  شاااأل النظ  الئيائ ة والائياة لاخل وط الاو  ه ةن مع 

 ق قلموق ، نظىلًا    أل اخل وط الاو  ه ة ال وع ة تىلسال اعساةس لنهج للنظ  الئيائ ة املساادامة لاحلتوضا   هيا   دراج  
ورغ  قصااااااةرى اجلهود اليت  يلنةهة يف الومل من أ ل الاوتاااااال    تاااااا ئة تواتق ة يف اعمن الئيائل والائياة. ولتساااااا ،  

مج ع ا ةالا اليت تانةوهلة اخل وط الاو  ه ة، جيب على الوالايا املاحدة أل تنأى  نفسااااااااااااااهة عن تقىلاا مو نة  ساااااااااااااابب 
من اخل وط الاو  ه ة،    40لدن و 4-2-3القيفةاي الاةل ة. واشمل هيا الاوض   تول قةا الوالايا املاحدة  شأل الفقىلتني  

لأن من   4-1-3لأن و  1-3-3لجن و  1-1-3و 66و  65و 45و  44كمة تنأى الوالايا املاحدة  نفساااااااااااهة عن الفقىلاا  
 .اخل وط الاو  ه ة

نفسااااىل الاول ق  شااااأل "املوةا  الدول ة والوطن ة  اا الصاااالة واملافق   )د( من اخلطوط التوجيهية:  4-2-3الفقرة   •
عل هااة" على أنااه انبئل لل  وط الاو  ه ااة أل تكول مكم لااة للموااةا  املواماادة من قباال اع هعة الاادول ااة املون ااة 

قة أطىلام الةر  ة.  وضااااااااع املوةا  ومك  فة مع الساااااااا ةقةا الوطن ة، نظىلًا    أل املوةا  الوطن ة ال حتاةج    موات
دة انبئل اعابةرهة أحد اخل ةراا املاةحة من  ني الكث  ونشاااد د على أل اخل وط الاو  ه ة تايفااامن توتااا ةا حمد  

 .من اعدواا املمكن اعامةدهة تبًوة للس ةقةا احملل ة
در مة اكول انبئل ت ب ق اخل وط الاو  ه ة إةشاااً ة مع الصاااكو  اعالىلى  ق  من اخلطوط التوجيهية: 40الفقرة   •

كل تا  منهة  ا تالة وقة اًل للا ب ق و قدر مة اتفقت عل ه الدول اععيفاةا املون ة أو تاةدقت عل ه و/أو أقىلته 
تدعو  2030من ال ة عةم   18د الوالايا املاحدة أل الفقىلة ودول املساااةس ابالتفةقةا الدول ة املومول هبة. وت ك  

وع الدول والاعامةاة مبو ب القةنول الدو . ونشااااااا  كيل     البلدال    تنف ي اخل ة على  و ماساااااااق مع حق
غ  ملعمة وال تنشااا  حقوقًة أو الاعامةا مبو ب القةنول الدو  أو ت ثىل ت هة، كمة ال تنشااا    2030أل ال ة عةم  

ة على  قىلاران املابةدل أبل تنف ي ال ة عةم   م جيب أل ق  2030أي الاعامةا مةل ة  دادة. ونساااال ا اليفااااوا أايفااااً
هبة، وال ا دي    املسااةس   ل  مبة يف  ل  املفةوضااةا، وأال  خي  الوالايا املساااقلة للومل ةا وامل سااسااةا اعالىلى،

 .ابلقىلاراا واإل ىلاااا اجلةراة يف منادايا أالىلى، وال اشك ل سة قة
ميكن للوقوابا االقاصاااااااااااااااةدااة، سااااااااااااااواا أكاةنات أحاةدااة اجلاةناب أو ماواددة   من اخلطوط التوجيهيمة: 44الفقرة   •

اعطىلام، أل تشك ل طىلاقة ان حة لاحق ق أهدام الس ةسة اخلةر  ة. ولقد اساونة ابلوقوابا، يف ا ةالا اليت 
لوودة قةمت ت هة الوالايا املاحدة  ا ب قهة، مع وضااااااع أهدام حمددة يف ا ساااااابةل، مبة يف  ل  ك ىلاقة لاوعاع ا

على اةاة حقوع اإلنساااااةل وا ىلايا اعساااااةسااااا ة، أو للوقةاة      سااااا ةدة القةنول أو النظ  الدميقىلاط ة، أو للحق  
د اعمن الدو .    من حقنة اسااااااااااا دام ساااااااااا ةسااااااااااانة اخلةتااااااااااة ابلا ةرة واملبةدالا الا ةراة من امل ةطىل اليت اد  

حملددة اعهدام أل تكول  دااًل منةسااااًبة وتوةاًل ومشااااىلوًعة كأدواا لبلوغ أهداتنة. وميكن للوقوابا االقاصااااةداة ا
 .السا دام القوة
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الوالايا املاحدة اإلحةطة علًمة أبل املفةوضةا اهلةدتة     لئةا أشكةل   تود    من اخلطوط التوجيهية:  45الفقرة   •
الالل امل إىل الوزاري  من اخل وط الاو  ه ة قد االاامت 45 عةانا الصااااااااةدراا العراع ة املشااااااااةر  ل هة يف الفقىلة 

الوةشااىل ملنظمة الا ةرة الوةمل ة. وتىلى الوالايا املاحدة أنه من غ  الصااواب اإلقةا أبل مفةوضااةا  ولة الدوحة 
 .اإل ةئ ة قد اناهت  شأل هيه القيفةاي، وأنه انبئل تفةدي أي  شةرة    ال ة الدوحة للانم ة

الل نة اح ام الوالايا املسااااااااااااااقلة للومل ةا وامل ساااااااااااااساااااااااااااةا نىلى أنه على  من اخلطوط التوجيهية: 65الفقرة   •
اعالىلى، مبة يف  ل  املفةوضااااااةا الا ةراة، وعدم  شااااااىلا  نفسااااااهة يف القىلاراا واإل ىلاااا املا ية يف املنادايا  
اعالىلى، مبة ت هة منظمة الا ةرة الوةمل ة. وهيا اشااامل الندااا اليت ت دي    تقواض حواتع اال اكةر، مثل نقل 

اكنولو  ة اليي ل ا طوعً ة و شاااااااااىلوط مافق عل هة  شاااااااااكل مابةدل. كمة تود الوالايا املاحدة اإلحةطة علًمة ال
د على أل اخل ة ، اليت "تشاااد  2030من ال ة عةم   18أبل تنف ي اخل وط الاو  ه ة انبئل أل اامةشاااى مع الفقىلة 

 .القةنول الدو سوم تنفي على  و ماسق مع حقوع الدول والاعامةاة مبو ب 
تدعو    اختة    ىلاااا  2030  ا علًمة أبل ال ة الانم ة املساااادامة لوةم   من اخلطوط التوجيهية: 66الفقرة   •

من قبل اجلم ع. و ن نشاااوىل ابعسااا  عنه مت تيفااامني هيه اخل وط الاو  ه ة تااا ئة تساااوى    تسااال ا اليفاااوا 
ل سااات هلة تااالة وث قة ابملوضاااوع امل ىلوح على  ساااةط  2030على  و اناقةئل على عنةتاااىل  الفة من ال ة عةم  

 ود  البحق وتصاااىلم االنابةه عن حمور تىلك عه. وانبئل عدم اعابةر هيه الصااا ئة ساااة قة ابلنسااابة    الواثئق اليت سااااُ 
ال ائ   مونةهة أو ت ب قهة،  2030يف املساااااااااااااااقبل. ونشااااااااااااااد د هنة على أل الايك   فقىلاا اناقةئ ة من ال ة عةم  

يف ا دود  اا الصااااااالة. تولى ساااااااب ل املثةل،     ه ة    أنه ال عت  كىلهة  ال  من اخل وط الاو   66الفقىلة   وتشااااااا 
اليت تو د أتك د مج ع مبةدئ  عالل راو، أل مج ع  2030من ال ة عةم    12انبئل أال  افه ، ابإلشاااةرة    الفقىلة 

 مبةدئ  عالل راو تن بق على اموعة القيفةاي اليت تانةوهلة هيه اخل وط الاو  ه ة.
ابإلضااااااااااااةتة     ل ،   ا علًمة، يف مة ااولق  صاااااااااااا ئة ا ةشاااااااااااا ة   من اخلطوط التوجيهية)ت ملة(: 66الفقرة   •

أعةدا الاأك د تحساب على  ل   2030ن املابةانة، أبل ال ة عةم  املقابساة خبصاوص املسا ول ةا املشا كة ولك
من  عالل راو  شااااااأل الب  ة والانم ة، ح ق اقاصااااااىل  شااااااكل تااااااىلا  على أنواع   7املبدأ على  و مة ورد يف املبدأ  

يف هيا السااااااااااا ةع ال توين،   2030من ال ة عةم  12مو نة من الادهور الب  ل يف الوةمل. و ل اإلشاااااااااااةرة    الفقىلة 
والوالايا املاحدة ال تقبل، أل هيا املبدأ وث ق الصاااااااالة مب موعة واسااااااااوة من القيفااااااااةاي اليت تانةوهلة هيه اخل وط 

 .، أو اعمن الئيائل، أو الانم ة املسادامة  ىلماهة، أو ا بق عل هة2030الاو  ه ة، أو ال ة عةم 
تود الوالايا املاحدة أل توىلب عم ة اساااااةورهة من   )أ( من اخلطوط التوجيهية:   1- 3- 3)ج( و  1- 1- 3الفقرات  •

لأن. تفل كلاااة   1- 3- 3لجن والفقىلة    1- 1- 3قلق ح ااةل  شاااااااااااااااةرتني    الا ااةرة املاوااددة اعطىلام، ونااة: الفقىلة  
شاااااااةراا     الفقىلتني، ابدو أل الصااااااا ئة املساااااااا دمة تدمج  ني  شاااااااةراا مأالودة من أهدام الانم ة املساااااااادامة و  

الا اةرة املاواددة اعطىلام حتات  طاةر منظماة الا اةرة الواةمل اة. وانااة ناة القلق عل دمج الاعاماةا طوع اة من أهادام 
الانم ة املساااااااااادامة والاعامةا ملعمة قةنواًن واتق عل هة أعيفاااااااااةا منظمة الا ةرة الوةمل ة، ا دي    اللق لبا  شاااااااااأل  

ة لقادر أكرب من الوضااااااااااااااوح، انبئل هلاةتني اجلملاني  ن اةع ماة مت االتفاةع عل اه يف منظماة الا   اةرة الواةمل اة. والاماةسااااااااااااااً
مساااااند    القواعد ومنفا  وغ  إ  عي وشاااافةم وميكن الانب   ه..."،  ماودد أطىلام   اإلشااااةرة    "...نظةم جتةري 

ة للنظةم الا ةري املاودد  إل ىلاز املفةه   اليت اتفق عل هة أعيفاااااااةا منظمة الا ةرة الوةمل ة واليت توارب مبةدئ أتسااااااا سااااااا  
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اعطىلام. وانبئل هلةتني اجلملاني حيم مصا ل  "الوةملل" ومصا ل  "املنصا " املساا دمني يف سا ةع االلاعامةا  
 ال وع ة. 

ت كد الوالايا املاحدة ادًدا دعمهة إلعالل اعم  املاحدة  شااااااااأل  )أ( من اخلطوط التوجيهية:  4-1-3الفقرة   •
اليي أتااااااااادرانه، "تقىل الوالايا املاحدة  2010حقوع الشاااااااااووب اعتااااااااال ة. وكمة هو مبني  يف   ةل الدع  لوةم  

دعو    مبدى أن ة أحكةم اإلعالل  شاااااااأل املواتقة ا ىلة واملسااااااابقة واملساااااااان ة، اليت تفه  الوالايا املاحدة أسة ت
عمل ة تشاااااااةور هةدم مع زعمةا القبةئل، ولكن ل ا ابليفاااااااىلورة مواتقة ه الا الععمةا، قبل أل تا ي اإل ىلاااا 

 .اليت توةجلهة تل  املشةوراا
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 بيان آلية اجملتممل املدين والشعوب األ لية   - املرفخل زا   
 خبصوص اخلطوط التوجيهية الطوعية 

 بشأن النظ  الغذائية والتغذية 
 

أعىل ت آل ة ا امع املدين والشااااااااووب اعتاااااااال ة عن حتفظهة الشااااااااداد جتةه عمل ة املفةوضااااااااةا املاولقة ابخل وط الاو  ه ة 
ال وع ة  شااأل النظ  الئيائ ة والائياة والناةئج اليت اللصاات  ل هة، وساااا ي قىلارهة النهةئل  شااأل مة   ا كةنت سااادع  أم 

الل نة  ود   ىلاا عمل ة داالل ة على النحو الوا ب مع أتاااااااحةب املصااااااالحة   ال  قىلار اخل وط الاو  ه ة من قبل أعيفاااااااةا
 ت هة واعقةل   كةتًة.


